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esenţă.”

- Petre Țuțea
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„Forfetarul” doi în unul: spoliere fiscală „Forfetarul” doi în unul: spoliere fiscală 

şi deturnare de subvenţii!şi deturnare de subvenţii!

Cezar 
A. Mihalache

DDacă se va aplica,
va fi cea mai mare deturn-
are de fonduri din istoria
UE. Căci, spre acest lucru
tinde mecanismul fiscal
gândit de guvernanţi: o aca-
parare fără jenă a
subvenţiilor date de Europa
pentru agricultori pentru a
aduce bani la buget. Iar pre-
mierul îşi freacă pesemne
fericit mâinile la gândul
invenţiei fiscale pe care a
născocit-o unul dintre
miniştrii lui. În fapt, o
şmecherie ordinară în care,
ceea ce dă Europa ca
subvenţie majorată pentru
agricultori, va lua statul prin
impozitarea „forfetară” a
acestora. Iar dacă aceşti
bani ce ar urma să fie luaţi
abuziv sub masca unui bir
ar fi măcar îndreptaţi spre
investiţii reale, poate că
mârşăvia nu ar fi atât de
mare. Dar „colecta” se va
îndrepta spre veşnica peti-
cire a sacului bugetar.

În acest fel, dacă
fostul premier Emil Boc nu a
ştiut cum să transfere banii
Europei pentru treburile de
guvernare a ţării, poate şi
pentru faptul că  nu l-au in-
teresat astfel de artificii în
anii de guvernare în care a
avut oricum la dispoziţie
finanţările mult mai 
facile provenite de
împovărătoarele împrumu-
turi de la FMI, în schimb,
Victor Ponta reuşește graţie
miniştrilor lui să dea
adevărata măsură a pri-
ceprii sale.

Desigur, la o adică,
el ne va spune că nu a ştiut
despre ce a fost vorba, că
nu a înţeles pe deplin
mecanismul şi alte baliv-
erne, dar nu va recunoaşte
niciodată tentaţia de a de-
turna banii daţi de Europa
ca subvenţii. Mai ales că nu
i se poate reproşa decât
strania „coincidenţă” de a fi
luat în calcul impozitarea
fermierilor cu un bir fix egal
cu nivelul de subvenţie
acordat de UE acestora. Şi
va lasă lucrurile să
„curgă”…

Dar şi mai grav este
faptul că aplicarea impozit-
ului forfetar în agricultură,
mai ales în forma în care
acesta va fi raportat la

suprafaţa de teren deţinută
de un fermier, nefiind calcu-
lat în funcţie de producţia
efectiv realizată, va afecta
nu doar fermierii, ci şi simplii
agricultori care deţin o
palmă de teren de
subzistență… 

Mai mult, impozitul
„forfetar” în agricultură ar
urma să fie aplicat pentru
orice teren şi nu doar pentru
suprafeţele cu adevărat
mari, şi nici nu va ţine cont
de statutul juridic care
separă fermierii de simplii
agricultori. De altfel, în
proiect se foloseşte ter-

menul de „fermieri persoane
fizice”, fapt ce ar putea
afecta simplii oameni, care
nu vor putea plăti un „forfe-
tar” care este de fapt un im-
pozit minim de tipul celui
aplicat de Emil Boc firmelor.

În acest fel, dacă
fostul premier a „îngropat”
prin impozitul minim peste
400 000 de firme, Victor
Ponta nu numai lui că ar
putea îngropa, prin apli-
carea „forfetarului” în varii
domenii, și acele firme care
i-au supravieţuit cioclului
Boc, dar i-ar putea lăsa şi
pe ţăranii fără bucata de glie
pentru care nu-şi vor putea
plăti impozitele. Pentru că
Fiscul va pândi negreşit!

De fapt, vom plăti
pentru veşnica noastră lipsă
de implicare. Pentru că,
doar pomenirea ideii de „for-
fetar” ar fi trebuit să ne mo-
bilizeze în masă sub
geamurile guvernării. Nu
mai vorbim de felul în care
paleta vizată de noul bir a
fost extinsă, fiind cât se
poate de clar că nici o gu-
vernare nu ar aplica acest
impozit doar pentru un anu-
mit segment economic, fie

şi pentru faptul că ar risca
să fie acuzată de discrim-
inare. 

Astfel, promisiunea
iniţială de a nu fi vizate
decât anumite activităţi din
turism a fost încălcată cu
lejeritate prin adăugarea a
noi şi noi activităţi econom-
ice. Iar lucrurile nu se vor
opri decât în clipa în care în-
treg nomenclatorul de
activităţi economice se va
regăsi pe lista de aplicare a
„forfetarului”.

Or, dacă vom per-
mite aplicarea acestui nou
bir, vom fi cu toţii afectaţi. 

Pentru că „forfetarul”
imaginat de actuala gu-
vernare va lucra cu dublă
măsură. La modul general,
sub masca fiscalizării, ca in-
strument de spoliere a
agenţilor economici, iar în
domeniile de acordare 
a subveniilor pentru
agricultură ca mecanism de
deturnare de către guvern a
banilor daţi de Europa.

●

Spre sălbăticia industriei Spre sălbăticia industriei 
mortuare...mortuare...

Iulisn
Chivu

MMai lentă la popoarele
primitive, dar mai accentuată ‒
uneori până la mutaţii esenţiale
‒ la popoarele moderne,
evoluţia credinţelor şi datinilor
care le urmează pune în
evidență inclusiv răspunsurile
unui nou orizont spiritual simpli-
ficat până la schematism. 

Adevărul acesta se
vede inclusiv în secvența
solemnă de la capătul vieții,
contextualizată încă și astăzi în
comunitățile mai mici unor
credințe încărcate de căldura
umanismului, iar în marile
aglomerații urbane mânată sub
presiuni eterogene tot mai reci
spre modele industriale, gândite
tot mai evident în termeni de
producție și profit.

Mi-am reconfirmat con-
cluziile acestea săptămâ-
na trecută într-un cimitir
bucureștean de pe Calea
Griviței, undeva în apropierea
mormântului lui Constantin Not-
tara, când am condus pe ultimul
drum o rudă ajunsă la venera-
bila vârsta centenară. Cinci
decedaţi care nu se mai
grăbeau, dar care prin număr și
prin frigul din capelă făceau
parcă presiuni inclusiv asupra
slujbei de înmormântare, au fost
distribuiţi (orânduiţi) spre figurile
(locurile) unde aveau să-și
înceapă eterna netulburare. Ce
se întâmplă totuși dicoace de
acest schematism și cade în
culpa morală și mai apoi penală
a celor care își asumă roluri fu-
nebre e tot mai greu de
asemănat cu modelul inițial al
ritualului funebru păstrat, dacă
nu chiar adăugat cu noi profun-
zimi emoționale, în lumea satu-
lui românesc contemporan.

Despre prețurile practi-
cate de firmele bucureștene de
pompe funebre s-a scris ade-
sea, însă tot în zadar, chiar
dacă s-a scris și mai documen-
tat. Lăsate doar sub controlul
beneficiarilor înseamnă că sunt
lăsate la cheremul liberului arbi-
tru, fiindcă unii știu să își
prețuiască și morții, dar și banii,

iar alții pur și simplu nu au cura-
jul să mai pună întrebări. De-
vizul lucrării unei astfel de firme
urca săptămâna trecută la
4.800 lei și consta în pregătirea
defunctului, sicriu, transport, 20
de pachete de parastas, 20 de
batiste, două prosoape, două
lumânări și tămâiatul până la 40
de zile. Surprizele aveau să
vină după ce firma și-a luat
banul și a plecat. Plata preotului
e o cheltuiala separata, cioclii
care duc sicriul din capelă la
cavou se plătesc separat, de-
scoperi apoi că tămâiatul tre-
buie plătit unei persoane din
anturajul groparilor. Când se de-
schide însă cavoul, se constată
că au fost furate plăcile din
beton și zidurile laterale trebuie
refăcute la urgență. Cine a putut
să fure din moment ce cimitirul
e păzit e greu de investigat, dar
nu e greu de presupus. Urgența
este însă urgență și nu e vreme
de anchete. Se mai scot încă
2.000 de lei și groparii
remediază dauna şi se dă star-
tul eternităţii sub capacul ci-
mentat. Trec printre morminte
să țin un moment de reculegere
la mormântul lui George Vraca
și la cel al lui Constantin Not-
tara, iar cel care mă conduce
îmi arată, știindu-mi mâhnirile,
mai multe cavouri de la care au-
tori necunoscuți au furat
decorațiuni din bronz sau din
aluminiu la adăpostul lipsei
plângerii prealabile și a acesteia
din lipsa părții vătămate.

Adevărul este că Biser-
ica își încetează obligațiile în
afara serviciului religios, dar
legislația impusă de pietatea
pentru cei răposați ar trebui să
opereze prin autosesizarea
celor care se ocupă cu
administrația cimitirelor, dar și a
celor care se feresc ca diavolul
de tămâie să exercite un control
mai riguros asupra firmelor de
pompe funebre. Ori, din câte se
știe, această industrie mortuară
bucureșteană este destul de
profitabilă și nu de puține ori
prosperă chiar sub protecția
unor nume bine înfipte în ier-
arhiile zilei.

●

Premiul “Valeriu Branişte” pentru
lucrǎri ştiinţifice în istoria jurnalismului

Pentru a recompensa şi stimula
cele mai importante lucrǎri din domeniul
cercetǎrii mass-mediei (presǎ scrisǎ, radio,
televiziune, on-line), Asociaţia Românǎ de
Istorie a Presei (ARIP) va institui Premiul
“Valeriu Branişte”. 

Acest premiu se va acorda anual,
cu ocazia congreselor Naţionale de Istorie a
Presei din România, organizate de ARIP, şi
va avea în vedere exclusiv lucrǎrile de pro-
fil, apǎrute în anul anterior Congresului.
Premiul nu se poate acorda retroactiv şi nu
este obligatoriu ca el sǎ fie acordat în

fiecare an. De asemenea, într-un an, pre-
miul se poate acorda unei singure lucrǎri
sau unei singure personalitǎţi.

Premiul va consta dintr-o diplomǎ
marca ARIP, urmând ca, în viitor, pe
mǎsurǎ ce ARIP va dispune de resurse fi-
nanciare, diploma sǎ fie asociatǎ şi cu stim-
ulente materiale, al cǎror cuantum va fi
stabilit de cǎtre conducerea ARIP.

Prin asocierea dintre moştenirea lui
Valeriu Branişte şi ARIP, se reactualizeazǎ
memoria unui ziarist exemplar, care poate
servi ca model pentru jurnaliştii de azi, iar
ARIP îşi consolideazǎ statutul de asociaţie
care pune pe prim plan ideile de adevǎr,
dreptate, libertate şi demnitate.
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În numele falsei „stabilităţi”, o nouă invitare a liderilor UDMR la guvernare?În numele falsei „stabilităţi”, o nouă invitare a liderilor UDMR la guvernare?

Maria
Cobianu-Băcanu

CCoaliţia USL a
câştigat alegerile parlamentare
din 9 decembrie 2012, pro-
movând, printre alte proiecte,
ideea că va face un Guvern
fără maghiari, aspiraţie
legitimă a tuturor românilor
conştienţi de manevrele neînc-
etate ale liderilor maghiari de a
submina Statul Român, din in-
terior, pentru destrămarea lui,
în primul rând, ca stat naţional,
urmând, apoi, şi ca stat su-
veran şi independent, unitar şi
indivizibil. Afirmaţia neruşinată,
impertinentă, din ultimele zile,
a liderilor ei, Gyorgy Frunda şi
Kelemen Hunor, care încearcă
să ne convingă pe noi, cei 90
la sută de români, în ţara
noastră, că Statul Român nu
este un stat national,
depăşeşte orice imaginaţie.

Adică, dacă acest
popor, blând, harnic, statornic
pe glia sa de milenii, i-a primit
pe toţi cei veniţi pe pământul
său, oferindu-le condiţii de
viaţă normale, bune, dovadă,
că astăzi, ca şi în comunismul
mult blamat de ei, sunt 19
minorităţi naţionale, cu drepturi
depline în viaţa socială, în
mintea lor de cuceritori, Statul
Român nu este un Stat
Naţional. Deci, toleranţa, buna
cuviinţă, respectul românilor
faţă de cei străini, veniţi în mo-
mentele vitrege ale istoriei lor,
sunt motiv de a ne eticheta,
acum, ca stat multinaţional şi
de a ne redefini ei statutul de
ţară şi popor.

Bineînţeles că „teoria”
lor are ca miză şansa ca,
negându-ne atributul de stat
„naţional”, ei să aibă şansa să
reînvie fosta Regiune
Autonomă Maghiară, mai nou,
„Ţinutul Secuiesc” sau „Patria
Secuiască”, iar, în prelungire
spre Moldova, să adauge şi
„Ţinutul Ceangăiesc”. Numai
că poporul român, care are
memoria luptei eroilor lui, pen-
tru libertate şi neatârnare, nu
va accepta niciodată proiectele
lor.

Urmăriţi Revista Con-
deiul Ardelean, domnilor, să
aflaţi gândurile şi hotărârea
nestinsă a românilor din Cov-
asna şi Harghita şi, alături de
ei, a tuturor celor din ţară, ca
să ştiţi la ce vă înhămaţi.
Cumva la un război? La un
conflict armat cu Garda
Maghiară pe care o pregătiţi?
Dar unde vă treziţi? Atitudinea
şi filosofia voastră de
convieţuire nu urmează prin-
cipiile Cartei Uniunii Europene,
de a trăi în înţelegere, pace şi
toleranţă ?

Iată ce scria Profe-
soara Georgeta Ciobotă, în
Condeiul Ardelean, nr 211 din
18-31 mai 2012, pe pagina
întâi: „NU, NICIODATĂ NU VA
FI „Mica Ungarie” în inima
României !”

Româniii din cele două
judeţe, Harghita şi Covasna,
se află din nou în moment de
îndoieli, de neîncredere, de
lipsă de nădejdi, generate de
cinismul minorităţii maghiare

care a început  să se mani-
feste, în relaţia cu românii, ca
pe vremea nemeşiei…

Dacă cercetăm eveni-
mentele care au adăugat
treaptă cu treaptă edificiul de
astăzi al ţării, vedem că
românii, veacuri chinuiţi de ve-
netici pe pământul lor, au reuşit
în 1918, să încununeze lupta
seculară prin strângereaa teri-
toriului de drept în graniţele
fireşti. Aceiaşi români vor şti să
păstreze mai departe seva
naţională, în ciuda tuturor pu-
tregaiurilor care ameninţă să-i
întrerupă artera vieţii…

Cu credinţa că noi nu
putem urî aşa cum urăsc un-
gurii, că nu putem ucide aşa
cum şi-au scris ei pecetea
istorică de odioşi criminali, noi
ne angajăm într-o luptă
dreaptă şi ne apărăm moşia
noastră strămoşească pe care,
după cum se vede, îi tolerăm
cu generozitate şi pe venetici.
Dar dacă din frânturi am reuşit
să facem România
„dodoloaţă”, să nu ne mai
speriem în faţa unor rătăciţi,
care, mişelnic, visează să-şi
facă aici o Ungarie Mică,
folosindu-se de nemernicia
unor români înfierbintaţi de
putere,  care se ţineau agăţaţi
acolo prin unguri, de teama
pedepselor care îi aşteaptă”.  

Oferindu-vă tot ce v-aţi
dorit, constatăm că tot vreţi să
ne schimbaţi cursul istoriei.
Mai exact, să ne mode-
laţi Constituţia, Organizarea
Teritorială şi cea Regională
după chipul şi asemănarea
proiectelor voastre, în sensul,
voi stăpâni, decidenţi, spolia-
tori, şi noi serveri, slugi, la
discreţia voastră.

Această îndrăzneală
sporită şi neruşinată moral, v-
a fost inoculată de regimul
Băsescu-Boc şi, acum,
acceptată şi întreţinută de
Primul Ministru, Victor Ponta,
care a uitat ce le-a promis
covăsnenilor de mai sus, în 11
februarie 2012, când judeţul
Covasna l-a avut oaspete, în
calitate de Preşedinte al Par-
tidului Social Democrat.

În prezenţa întregii
pleiade politice, administrative,
educative şi etnice, din judeţ,
în cuvântul său, Victor Ponta a
dat asigurări că toate situaţiile
contravenţionale şi penale vor
lua sfârşit, atunci când Uni-
unea Socială şi Liberală va
prelua conducerea României,
iar UDMR nu va mai fi cooptată
la guvernare.

Ca să se asigure că
angajamentul lui este real,
ziariştii de la publicaţia locală
„Condeiul ardelean” l-au mai
întrebat: „Domnule Ponta, ca
românii din Covasna şi
Harghita, cei o sută de mii, să
ştie exact cu cine votează la
toamnă, spuneti-ne, încă o
dată, clar, dacă veţi lua sau nu
UDMR la guvernare. Aceasta,
mai ales, dacă nu veţi câştiga
alegerile detaşat şi veţi fi pus în
situaţia  de a negocia din nou
cu separatiştii”

Răspunsul lui Ponta:
„UDMR rămâne pentru USL un
partener de dialog, dar nu de
guvernare…De altfel, şi UDMR

ne-a tratat la fel ca D-l Boc. S-
au întâlnit cu noi, au fost
politicoşi… şi au rămas la gu-
vernare cu PDL. La fel de
politicoşi vom fi şi noi, dar nu
vom guverna cu UDMR”

Au venit alegerile,
românii s-au prezentat, pe o
vreme neprielnică într-un
număr neaşteptat şi au votat
cu USL, care a obţinut un scor
de 2/3 din posturile de parla-
mentari. Declaraţia în care a
fost anunţată victoria USL în
alegeri, la o cotă atât de înaltă,
a adus o deosebită bucurie tu-
turor românilor, care au votat
dintr-un motiv sau altul, dar,
mai ales, celor care nu mai
doreau UDMR la guvernare.
Bucuria declarării victoriei, însă
nu a ţinut decât până la a doua
propoziţie, când Victor Ponta a
anunţat că urma, ca a doua zi,
sa aibă o întâlnire cu
preşedintele UDMR, Kelemen
Hunor. Această propoziţie a
schimbat la 180 de grade
starea sufletească a românilor,
sătui de participarea lor
veşnică la conducerea prob-
lemelor ţării, numai în interesul
lor şi al lor şi pentru a asigura
oficialităţilor maghiare la nivel
judeţean şi local sfidarea
legilor ţării, a Constituţiei şi a
românilor, consideraţi de ei in-
capabili şi servili. Mulţi dintre ei
şi-au manifestat, în diferite
moduri, nemulţumirea şi jig-
nirea faţă de această atitudine
nedreaptă şi laşă în faţa elec-
toratului care şi-a pus încred-
erea în el.

De aceea, la o reacţie
vehementă, (în deosebi pe in-
ternet, mail, facebook etc.),
Ponta a spus doar că a avut un
dialog şi nimic mai mult. În fapt,
aveam să aflam că între USL şi
UDMR fusese un protocol cu
Kelemen Hunor, încă din sep-
tembrie 2012, despre care nu
a vorbit deloc în campania
electorală, că, dacă se ştia,
mulţi nu l-ar fi mai votat. De
moment, lucrurile s-au mai
liniştit.

Dezamăgirile nu s-au
sfârşit, aici. O a doua
dezamăgire a fost faimoasa
„coabitare” cu Traian Băsescu,
transpusă într-un act, pe care
l-a ţinut 2-3 zile secret. Şi, toc-
mai pentru că era „secret”, s-a
aflat despre el de pe „surse”
ca, apoi, să fie văzut Traian
Băsescu fluturându-l în mâini
şi arătându-l reprezentanţilor la
Consiliul Europei. Astfel, toate
canalele TV au început, întâi
să se întrebe ce era scris în el
şi, apoi, aflându-i conţinutul, să
înterpreteze „codul moral” pe
care cei doi lideri de stat,
Preşedintele suspendat, dar
totuşi activ la Cotroceni, Traian
Băsescu şi Primul Ministru,
Victor Ponta, se angajaseră
să-l respecte. Că mare lucru
nu era de respectat s-a văzut,
pentru că, în fond, în el se im-
punea să se ajungă la o expri-
mare decentă, normală, de
respect reciproc şi instituţional
între cei doi lideri ai organis-
melor centrale ale statului,
preşedinţia şi guvernul.

Dezbaterile pe tema
accesului la guvernare a
UDMR au continuat. Kelemen

Hunor, rămas pe dinafară de la
pupitrul de comandă al
României, începe tirul
afirmaţiilor belicoase. Că în
România nu este democraţie
dacă nu este UDMR la gu-
vernare, afirmaţie care a şocat
mulţi analişti. Întrebat fiind
dacă ar fi de acord cu Art. 1 din
Constituţie a răspuns clar, NU.
În luările de poziţie, ameninţă
USL şi pe români cu presiuni
internaţionale pe tema
Constituţiei şi a organizării ad-
ministrative.

Atât deschiderea porţii
pentru intrarea UDMR la gu-
vernare, cât şi Protocolul se-
cret cu Traian Băsescu,
realizate de Victor Ponta, con-
duc la ideea că învingătorii din
alegeri fac pact de alianţă cu
învinşii sau, mai exact spus,
învinşii sunt învingători, ceea
ce nici nu a visat electoratul
român înainte de 9 decembrie
2012. Că această idee începe
să se confirme este dovedită
de aplombul cu care Gyorgy
Frunda, devenit consilier al
Premierului Victor Ponta pe
probleme juridice, de drept
internaţional şi drepturi ale
minorităţilor, dezbate prob-
lemele privind rolul şi atribuţiile
statului român. Pe lângă
Frunda, alţi 2 maghiari au
primit acord spre funcţii înalte.
Dacă pentru noi, românii, Art. 1
nu este discutabil şi nici nego-
ciabil, din primii ani de
democraţie, aşa cum a fost şi
înainte, pentru maghiari este
numai un motiv de a ne
demonstra că statul român
este învechit, nu se
modernizează şi că ei
urmăresc acest lucru.

Dezbaterea temelor
hungariste este întreţinută con-
sistent, în noua conjunctură,
de Gyorgy Frunda, care
susţine că modificarea
Constituţiei, a drepturilor
minorităţilor naţionale nu este
o ameninţare, ci o „strategie de
construcţie”. De aceea, va con-
tinua să colaboreze cu USL,
pentru că reprezintă peste 1
milion de maghiari, ceea ce le
dă dreptul să beneficieze de
reprezentanţă proporţională la
toate nivelurile. Dacă nu
colaborează, spune Frunda,
„este posibilă dispariţia drep-
turilor etnice”.

Eu ştiu la ce se referă
această teamă a D-lui Frunda:
la imensul şir de legi votate în
favoarea lor, în cei 23 de ani de
co-abitare, ca organizaţie
culturală, civică, etnică şi
politică, din care enumer doar
doua. De pildă, Legea
Retrocedărilor de pământ şi
alte bunuri, pe acte false, ale
ungurilor din ţară şi de afară,
cum arată cercetătorii proble-
mei, (vezi Corneliu D. Pop
“Studiu privind retrocedarile de
bunuri catre cultele religioase
maghiare si alti solicitanti”). din
care ei au ieşit îmbogăţiţi pe
seama sărăcirii românilor şi în
trecut şi în prezent. Legea
Educaţiei, votată prin şantaj,
consideratătă „piatră de hotar”
pentru viitoarele lor acţiuni,
care a privilegiat pe maghiari şi
copiii lor, financiar: prin cota
financiară mai mare ce revine

unui elev minoritar faţă de cea
a unui elev român; ca număr
de elevi în clasă; ca număr de
şcoli, în timp ce copiii de
români, ale căror şcoli au fost
desfiinţate, străbat căte 7-8 km
dus şi întors de la şcoală,
îngheţaţi de frig şi speriaţi de
animalele ce le pot apărea în
faţă. Aceste stări de lucru, cert
îi aruncă în braţele abandonu-
lui şcolar şi, implicit, al analfa-
betismului.

Eu cred că drepturile
care au fost câştigate de
maghiari prin rapt şi fals în
acte, în Legea retrocedării
pământului şi şantaj politic ca
Legea Educaţiei, trebuie
schimbate pentru ca toată ţara,
adică şi românii, ca locuitorii
cei mai vechi ai acestui
pământ, nu numai maghiarii,
să beneficieze de aceste drep-
turi.

Pentru români, un
sprijin consistent avem pe Pro-
fesor, Academician Dinu C.
Girescu, istoric de anvergură,
acum senator ales, care
participă cu ştiinţă şi inimă de
român la dezbaterile cu
maghiarii, chiar când maghiarii
se exprimă ne-elegant,
nepoliticos şi se arată
neinformaţi. Domnia sa susţine
cu argumente imbatabile
cauza românilor şi acest lucru
demonstrează că noi, toţi, tre-
buie să avem o atitudine de
veghe şi reacţie la manevrele
şi tertipurile avocăţeşti, cu care
vor să ne bulverseze maghiarii,
care se consideră singurii
„profesionişti”, fără de care, din
păcate, D-l Victor Ponta nu
putea guverna.

Ce neşansă pentru noi
şi de această dată!!!

În ceea cepriveşte
asigurarea „stabilităţii” ţării şi a
atmosferei relaţiilor interumane
şi interetnice româno-
maghiare, nici aceasta nu se
realizează decât daca are loc
şantajul. Urmăriţi ţelul suprem
al tuturor maghiarilor la nivelul
celor două jdeţe: schimbarea
sau, mai exact spus, alungarea
celor doi prefecţi români din
Covasna şi Harghita şi aduc-
erea, din nou, a celor maghiari.

De ce ? Pentru că
prefecţii români respectă legile
ţării, Constituţia ţării, reprezintă
Guvernul Român la nivel
judeţean şi local. Or, acest
lucru îi împiedică pe maghiari
să sfideze şi să batjocorească
toate deciziile ce vin de la cen-
tru.

Şantajul este instru-
mentul cel mai la îndemână al
acestor minoritari, plin de or-
goliu, sfidători, nesătui de pos-
turi în ierahia de vârf a ţării, de
prestigiu, averi şi viaţă de lux,
pe seama românilor, fără nici o
legătură cu pământul pe care l-
au moştenit şi pe care trăiesc,
dar şi fără simţ naţional şi pa-
triotic.

●



4 Tichia de politician

A început coagularea grupurilor militante ale A început coagularea grupurilor militante ale 
Mișcării pentru Promovarea NațiuniiMișcării pentru Promovarea Națiunii

Romeo 
Tarhon

Am primit cu mare
mulțumire încă un semn de
solidarizare din partea unui
important grup de inițiativă
care ni se adresează astfel:

Dragii mei,
Am imaginat acest

grup de iniţiativă din peste
30 de români daco-geţi
neaoşi, dar acesta trebuie
adunat de către un nucleu
central, un fel de secretariat.
Până acum s-au demon-
strat a fi gata de acţiune , –
şi de sacrificiu, – următorii:
1. ing.Mihai Spirache,
2.George Mihalache, 3.
Nicolae Tomoniu, 4. Ion
Gavrilă Ogoranu, 5.Alexan-
dru Tomescu (Canada), 6.
Alexandru Nemoian (SUA),
7. prof. Ion Coja, 8. Spiru
Blănaru, 9. Napoleon
Săvescu (SUA) şi Virgil
Ciucă. Semnează Prof. Tr.
Bădulescu – Şuţeanu:

Răspunsul nostru
către grupul de inițiativă al
acestor destoinici români
este:

Dragi prieteni,
Aflăm cu  mare bu-

curie despre grupul dvs. de
inițiativă.Vă vom contacta
cu grăbire și entuziasm întru
împărtășirea acelorași
simțiri și idealuri. Vă

asigurăm că  marea
Mișcare pe care o pornim va
avea sedii, logistică, secre-
tariate, filiale, oameni și fon-
durile bănești.

Mișcarea Pentru
Promovarea Unității Națiunii
Române – MPUNR, inițiată
de către trustul de presă Al-
cero-Națiunea, Fundația

”Andrei Mureșanu –
Deșteaptă-te române”,
asociația  ”Noua Dreaptă” și
alte asociații, dar și de către
personalități și persoane
care nu pot rămâne indifer-
ente la drama națiunii

române, se va constitui
foarte curând ca forță
națională unificatoare a en-
ergiilor spirituale care, însu-
mate, pot garanta
vindecarea marilor răni ale
Țării. Vă informăm că
funcționăm deja oficial,
formalitățile de rezervare a
denumirii,  de declarare a

sediului și a obiectivelor
asociației sunt înregistrate. 

Foarte curând vom
întocmi Procesul-Verbal de
Constituire și Actul de Con-
stituire cu lista și
semnăturile membrilor
fondatori. Suntem în faza de
pregătire a unui secretariat
organizatoric operativ, de
distribuire a formularelor de
adeziune, de mediatizare
intensivă a mișcării prin co-
municate de presă, articole,
interviuri, conexiuni în
rețelele de socializare și di-
fuzarea pe plan național și
transnațional a cât mai mul-
tor informații în vederea
contactării și alăturării cât
mai multor grupuri, asociații,
organizații, persoanlități și
persoane.

Îmi asum în contin-
uare rolul de moderator și
liant până la constituirea
unui secretariat organiza-
toric și până la prima în-
trunire a membrilor fondatori
și a susținătorilor. 
Nădăjduim că într-un timp
scurt ne vom constitui într-
un adevărat pol civic mili-
tant, unificator și nu
pregetăm în misiunea de a

pregăti, de a netezi calea
celor mult mai însemnați
români care vor veni în fața
națiunii pentru a ne fi
călăuze. A început marea
mobilizare de dincoace și
de dincolo de granițe,
pornind din inimile noastre
de români adevărați!

Vă rugăm să
transmiteți cât mai multor
români, grupuri și comunități
de români acest  mesaj im-
portant despre Țară și 
către Țară: Semnalul mult
așteptatei luptei despre care
știam că va urma, a început
să se audă în toată țara.
Câțiva bărbați adevărați s-
au hotărât să răspundă
chemării la luptă pentru sal-
varea neamului românesc.
Este primul pas al
redeșteptării, căci:

E scris pe Tricolor UNIRE,

Unire-n cuget și simțiri!

●

Miza pe JustițieMiza pe Justiție

Iulian
Chivu

CCele câteva eveni-
mente de săptămâna
trecută, tangente la Justiție,
nu ar fi interesante nici din
perspectiva apropiatului Ra-
port pe Mecanismul de Co-
operare și Verificare (MCV)
din ultima parte a lui ian-
uarie dacă nu ar rămâne de-
schise unor supoziții destul
de plauzibile. 

Ministrul Justiției,
Mona Pivniceru a fost joi la
Bruxelles, după toate
aparențele cu lecțiile făcute,
chiar dacă abia vine-
ri președintele Traian
Băsescu anunța respin-
gerea celor două propuneri
pentru șefia Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție (PICCJ)
și, respectiv, a procurorului-
șef al Departamentului
Național Anticorupție (DNA).

Că Mona Pivniceru
a avut, potrivit HotNews, o
discuție ceva mai tensionată
cu Catherine Day, secre-
tarul general al Comisiei Eu-
ropene (C.E.), nu ar fi fost
de natură să convingă
asupra intențiilor sale, poate
nu neapărat din cauza
evenimentelor din vara
trecută de la București. 

Și cred că nici
motivația lui Traian Băsescu
potrivit căreia „este
necesară revizuirea totală a

procedurii de selecție a
procurorilor ce urmează a fi
propuși pentru funcțiile de
conducere în PICCJ și
DNA...” nu este suficientă.
Pentru forurile europene de
la Bruxelles, în special pen-
tru C. E., Mona Pivniceru s-
a dus acolo cu o altă logică
a lucrurilor; vrea să facă mai

întâi numirile și mai apoi ar
urma să se reglementeze
cadrul juridic. 

Mona Pivniceru,
potrivit sursei citate, ar dori
să obțină o amânare a ter-
menului de intrare în
vigoare a Codului de
procedură civilă, tot așa
cum dorește să schimbe și
procedura de numire a

șefilor DNA și DIICOT în
scopul întăririi statutului
procurorului.

Vigilența secretaru-
lui general al Comisiei Eu-
ropene însă are nevoie de
mai multe argumente,
garanții pe care, preciza tot
HotNews, nu a reușit să le
dea nici Oana Schmidt

Hainala, noul președinte al
Consiliului Superior al Mag-
istraturii (CSM). Că aceste
precipitări se derulează cu o
inocență puerilă chiar
înainte de Raportul MCV e
o chestiune de stângăcie în
spatele căreia Catherine
Day vrea să vadă mai multă
persuasiune. 

Asigurările date de

Mona Pivniceru surselor
Agerpres prezintă ceva 
mai nuanțat lucrurile:
„Schimbările aduse proce-
durii de numire a procuroru-
lui general și a
procurorului-șef al DNA sunt
agreate de C.E. în măsura
în care sunt permise de tex-
tul de lege...”, ceea ce în
condiţiile majorităţii parla-
mentare din România nu
mai e o problemă decât de
timp. Însă secretarul gen-
eral al C.E. nu poate fi con-
fundat cu opinia publică
românească, ceea ce era
lesne de presupus. 

În condițiile în care
promovarea candidaților nu
este un concurs, e greu de
înțeles de ce e nevoie de
schimbare a Legii speciale
din 2005 din moment ce ea
nu a condus la dispute și
contestări. 

Atunci e clar; putem
deduce că doar eveni-
mentele din vara trecută
invită organismele eu-
ropene la mai multă
prevedere în legătură cu
Bucureștiul lui Victor Ponta.
Adică trebuie să o in-
formeze cineva suplimentar
pe Catherine Day că pre-
mierul român, care a reușit
să atragă atenția Europei în
vara trecută chiar și în
condiții de provizorat, ar
putea avea o viziune
originală și în Justiție, dat
fiind că este doctor în științe
juridice și fost procuror?  

Riscul de a atinge
funcția pocurorului prin de-
schiderea deciziei asupra
statutului său dinspre
funcția ministrului (numit pe
criterii politice sau cel puțin
cu susținere politică) e de
natură să întrețină suspiciu-
nile C.E. cu atât mai mult cu
cât si în ce privește recen-
tele alegeri din CSM sunt
unele nemulțumiri din
partea judecătorilor, și ei
nevoiți să împărtășească
aceleași suspiciuni ca și
Caterine Day.

În plus, descinderile
DNA la CSM pentru a ridica
probe în ce-i priveşte pe unii
judecători, după cazurile de
corupţie cercetate anul tre-
cut, sună a răfuieli colegiale
pe supremaţie și vin să
releve că îndoielile acced
până la vârful sistemului,
dar totodată să motiveze și
intervenții grăbite de genul
celor discutate. 

Dacă așa stau lu-
crurile, înseamnă că putem
anticipa deja conținutul Ra-
portului MCV privind Justiția
în Romania. Și de data
aceasta doar naivii mai pot
să dea vina pe președintele
Traian Băsescu.

●



Ghimpele Națiunii

Un perceptor la poarta OTVUn perceptor la poarta OTV

Cezar 
A. Mihalache

AAr trebui să ne
întrebăm dacă închiderea
televiziunii OTV, cu numai
două luni înainte de a-i ex-
pira licenţa de emisie, nu
constituie de fapt un mesaj
de forţă al guvernului faţă
de presă? Un avertisment 
la adresa difuzorilor 
din audiovizual, acțiune
premeditată ce nu poate fi
desprinsă de adoptarea
tacită, la sfârşitul anului tre-
cut, a unei mârşave
ordonanţe de modificare a
legislaţiei specifice. Un act
care a stabilit dreptul CNA-
ului, transformat la rându-i
într-un instrument supus
puterii, de a suprima
existenţa unei televiziuni în
condiţiile neachitării de
către aceasta a feluritelor
datorii către stat. În cazul de
faţă, a datoriilor cumulate
din amenzile primite 
din cauza nerespectării
normelor deontologice şi
electorale.

O oprire brutală a
emisiei care, din moment ce
nu mai poate fi suspendată
în justiție prin depunerea de
către partea vizată a unei
contestaţii, capătă practic
un caracter decizional-de-
finitiv înaintea unei
pronunțări dată de 
o instanță. Or, ce garanții
avem că eliminare
posibilităţii și dreptului de 
a suspenda aplicarea
imediată a unei acţiuni

printr-un demers juridic,
firesc până mai ieri, nu va
viza de fapt şi alte domenii?
Mai ales că, mai mult sau
mai puţin ironic, chiar pre-
mierul sugera că prezumţia
de nevinovăţie ar trebui
înlocuită cu aceea de…
vinovăţie. A priori! El s-a
referit, glumind (sau poate
că nu!) la dezbaterile legate

de imunitatea parlamentar-
ilor, dar suntem deja mult
prea conştienţi de tentaţia
guvernului de a-şi încălca
vorba! Iar ceea ce promite
iniţial a fi o acţiune strict
aplicată unui domeniu,
devine un precedent. A fost
cazul „forfetarului”, luat în
calcul, sub cuvânt de min-
istru, doar pentru anumite
domenii din Turism, sub jus-
tificarea acceptabilă de
asanare a unor structuri
pline de puroiul corupţiei,
dar care a fost rapid extins,
ca pârghie de fiscalizare,
peste multe alte segmente

economice.
De aceea, oricare ar

fi fost scuza în cazul
modificărilor aduse legii au-
diovizualului, transformarea
CNA-ului, dintr-un organism
de reglementare, într-unul
de ameninţare, timorare şi
executare reprezintă un
atac la libertatea presei.
Oricum, ordonanţa în cauză

a adus mari prejudicii pieţei
de publicitate din zona au-
diovizualului. Dar „metamor-
fozarea” CNA-ului într-un
instrument brut şi brutal de
cenzură este deja mult prea
mult. Iar posibilitatea ca
acest organism să sus-
pende licenţa unei televiz-
iuni dacă aceasta are
datorii, fără a se asigura
dreptul „pârâtului” de a
anula măsura până la
pronunţarea Justiţiei,
dovedeşte că în România
lucrurile capătă o nuanţă tot
mai cenuşie. De altfel, și
reacţia rapidă a societăţilor

de difuzare de a suprima
transmisia OTV ca urmare a
unei decizii a CNA, şi nu a
hotărârii Justiţiei, ele fiind
cele care au închis practic
televiziunea, ca intermediar
între OTV şi public (aidoma
rolului pe care l-au jucat
firmele de distribuţie a
ziarelor în spulberarea
pieţei presei scrise), poate fi
un semnal că instituțiile 
respective se simt
ameninţate. Au fost intimi-
date de modificările aduse
legii audiovizualului de către
Guvernul Ponta, creându-se
acea stare de presiune care
duce la veşnica plecare 
a capului pentru a
supravieţui… Când, în mod
colegial, societăţile espec-
tive ar fi trebuit să ceară mai
întâi lămuriri CNA-ului, ele
având un contract cu tele-
spectatorii prin care tre-
buiau să livreze şi produsul
numit „otv”.

Mai jalnica este însă
„colegialitatea” unor televiz-
iuni care s-au bucurat la
vederea praporului ridicat
de CNA pe faţada OTV-ului,
fără a se gândi că ar putea fi
următoarele instituţii media
debranşate din cauze… fi-
nanciar-fiscale. Şi poate
pentru un cuantum mult mai
mic al amenzilor!

În fapt, statul avea la
dispoziţie numeroase alte
instrumente pentru a forţa
„Oglinda TV” să-şi
plătească datoriile. Şi nu ar
fi trebuit să transforme CNA
într-un instrument coercitiv
care să ţină locul instituţiilor
financiar-fiscale. Trecem

peste faptul că televiziunea
era deja în isolvenţă, statul
nu avea decât să-şi asmută
„organul” fiscal, să pună
proprire pe conturi, să
deşurubeze antenele pentru
a le confisca şi vinde. Ar fi
putut lua piesă cu piesă
până în clipa în care televiz-
iunea nu ar mai fi avut cum
să emită. Şi s-ar fi închis
singură.

Dar faptul că guver-
nul a apelat la CNA, lăsând
televiziunea fără emisie şi,
logic, fără posibilitatea de a
„produce” bani, dovedeşte
că Puterea a vrut să
transmită un altfel de mesaj.
Şi nu recuperarea banilor,
care ar fi fost mult mai lesne
de făcut sub o supraveg-
here juridică, măcar până la
achitarea datoriilor către
stat, a interesat-o…

P.S:

În ultima clipă, dar
prea târziu pentru OTV,
CNA pare a fi realizat
situaţia delicată în care a
fost pus, ca instrument co-
ercitiv, şi nu de regle-
mentare a audiovizualului…
Şi invită acum la o dez-
batere publică privind
modificările care se impun a
fi aduse legii „pontaniene” a
audiovizualului. Poate că
totuşi lucrurile nu sunt chiar
atât de cenuşii! Sau poate
că doar OTV trebuia să
dispară rapid din peisaj.                

●

Prostia servilăProstia servilă

Aurel
Brumă

MMai lașă decât
lașitatea este prostia servilă,
umilința acceptată și moda
analfabetă a denigrării propriei
istorii de parcă n-ar fi suficienți
telelei care lovesc ființa națiunii
din orgolii împărătești revolute
sau mitologii calp construite ca
pâlnii de scurgere a unor necu-
venite datorii. Un popor marti-
rizat în fel de chip, cel al
României, mereu în plată
forțată spre torționarii travestiți
în drepți ai lumii.

Cu puține zile în 
urmă, din schivnicia sa
cărturărească,  un prieten –
nume cu greutate și operă între
istorici -  îmi răstoarnă în tele-
fon scârba și neputința, exas-
perat de gângava prestație a
unor corijente cronice ale
adevărului, din nefericire
răsărite cu tupeu sub rotonda
de credibilitate încă ridicată a
Instituției Cuvântului, Soci-
etatea Română de Radiodifuz-
iune. Sigur, verba volant, dar
falsul, calpul, informația trucată
sau greșită, mai ales când este
primită de la această instituție
publică, îmi explica îndurerat
cărturarul, este mai otrăvitoare

și cu efect devastator înmiit
pentru cei care, încrezători, o
așează între adevărurile de
necontestat. Și uite-așa,
oftează istoricul, aud din gurița
rotunjită a corespondentei din
Botoșani băsmuirea zurlie că
în iulie 1940 s-a produs un val
uriaș al emigrării evreilor (total
neadevărat), respectivei
părându-i-se că gogorița ”dă
bine” pe subiectul holocaustu-
lui, mai ales pentru generațiile
care, de la 70 de ani în jos,
sunt supuse unui neargumen-
tat dar puternic atac psihologic
în asumarea unei vinovății, a
unei criminalități genetice ne-
meritate.

Or, dacă ar fi avut
bunul simț profesional de a se
documenta (pe acest subiect
existând date mult mai multe și
mai precise decât în dosarele
holocaustului) ar fi aflat că
migrația cetățenilor evrei din
Dorohoi a început imediat
după căderea în dizgrație a
Anei Pauker, că s-a produs
pașnic și la cerere până în
1962-1963 și că cel mai mult
de suferit din această migrație
au avut structurile celulelor și
organizațiilor de partid cât și
lista specială a ilegaliștilor.
Bine, continuă istoricul, pe
corespondenta respectivă aș

putea s-o absolv dacă a făcut
studiile la distanță cum la
distanță a rămas de litera cărții.

În plus i se poate
acorda prezumția de prostie,
dar la fel de gravă, deci mult
mai gravă este prestația unei
doamne redactor de la Româ-
nia Actualități care, ”Dimineața
devreme”, în 10 ianuarie, co-
munica lumii  de la tribuna
acestei instituții publice cum că
Victoria lui Ștefan cel Mare de
la Vaslui (Podul Inalt) a fost
datorată ”alianței moldo-
polono-ungare”! Și asta în
condițiile în care orice individ
cu minimă cultură generală știe
că Atletul lui Cristos nu a avut
între cei 40.000 -50.000 de
luptători nici un polonez ( Caz-
imir al IV-lea, care se voia
suzeran față de Ștefan, era
supărat că fusese ciufulit la
propriu), că cei 300 de ostași
unguri promiși de Matei Corvin
au întârziat, se pare, total la
această luptă și că singurii
luptători din afara Moldovei au
fost cei 5000 de secui ca
reprezentanți ai unei populații
scoase de Ștefan cel Mare de
sub tutela și împilarea regelui
ungur. Dar în mentalul viorelei
radiofonice de capitală s-au
amestecat lucrurile și o fi decis,
chiar vorbind de-a lelea, să

pună o cărămidă la vocația
europenistă a românilor
(moldovenii) încă de pe la
1475. În plus, de ce nu, dacă o
fi și în pericol de ceva mas-
terat, reluând aberația proprie
ca informație oficializată prin
Radiodifuziunea Română, o va
depune în subsolul critic al
unei lucrări privind începuturile
comunității europene, șalala.
Se alătură, în orgoliul ei
păgubos de un alt personaj  cu
nume predestinat, Cureus
Ioachim, care, pe aceeași zonă
a diversiunii grosolane scria că
”se știe că din oastea
românească partea cea mai
numeroasă a fost din unguri”.
Care unguri? Cei 300? Cei
care or fi fost?

Dincolo de aceste ne-
fericite termite ale hrisoavelor
reale, cărturarul propune și
câteva considerații de actuali-
tate reală:

Documentele timpului
fac o distincție clară între ”un-
guri” și ”secui”, ba, mai mult,
nici cei 300 de unguri (ajutorul
trimis de Matei Corvin) nu erau
unguri ci secui aflați sub co-
manda lui Mihai Francsy! În
clar secuii erau percepuți de
unguri atunci, in secolul al XV-
lea, ca o populație
neapartenentă ungurimii.

Continuând acordurile sta-
bilite de Vlad Țepeș cu secuii,
(luptători de prim front, mereu
expuși sacrificiului), Stefan cel
Mare, având acordul unui spri-
jin reciproc (apărarea secuilor
față de imixtiunile ungare) con-
vine garanția participării
ostașilor secui în proporția de
1 la 10 bărbați. Raportat la cei
5000 de secui de pe teatrul de
răboi vasluian se poate estima
că populația secuie din acel
timp, amplasată în teritoriul
tradițional, nu depășea
200.000 de persoane. Și, în
pofida absorbției secuilor de
către unguri, culmea, contem-
poranii udemeriști vorbesc de-
spre 1,5 miloane de…secui
conform imposibilei formule:
”Peștele mare înghite pe cel
mic!”

Și închei: Mai lașă
decât lașitatea este prostia
servilă, umilința acceptată și
moda analfabetă a denigrării
propriei istorii.

.
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