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Cezar 

A. Mihalache

UUnii vor spune că
pumnul dat libertăţii economice
în Cipru este parte a măsurilor
de asanare a economiilor lumii
de paradisurile fiscale… Şi ar fi
credibil câtă vreme, de ani
buni, se încearcă scoaterea în
afara legii a paradisurilor fis-
cale şi transferarea capi-
talurilor manevrate de acestea
în favoarea băncilor centrale.
Nu este însă mai puţin proba-
bil, mai ales dacă privim
condiţiile puse de UE, să
asistăm la un exerciţiu major al
felului de impunere a deciziilor
unilaterale de către mai marii
Europei. O acţiune specifică
aceluia care deţine controlul şi
care, după ce te-a ademenit în
spaţiul său, începe să-şi
afişeze adevărata faţă: Uni-
unea Exploatatoare.

Pe noi nu ar trebui să
ne surprindă această „nouă”
faţă a UE. Această atitudine
care nu are nici o legătură cu
idealurile „părinţilor fondatori”
ai Comunităţii Europene, ide-
aluri pervetite de o Dorothy
(Merkel) transformată în
vrăjitorul din spatele liderilor de
paie ai UE. Pentru că noi am
experimentat, din primii ani ai
aderării, condiţionările impuse
de UE unor ţări care, pentru
Bruxelles, au fost de la bun în-
ceput doar „de mâna a doua”.
State bune doar să fie spoliate
de resursele atât de preţioase,

„arvună” pe care noi am plătit-
o prin privatizările de tot felul.

Şi totuşi, ceea ce se
întâmplă astăzi în Cipru, sub
justificarea salvării ţării de la
faliment, ar trebui să ne pună
pe gânduri. Ar trebui să re-
vizuim „foaia de parcurs” a
integrării noastre… Acum, în
ceea ce priveşte aderarea la
moneda euro, etapă pe care
politicienii noştri o privesc cu
atâta nerăbdare de parcă sim-
pla înlocuire a monedei
naţionale cu cea a Europei va
aduce bunăstare!. 

Ceea ce, dacă până
mai ieri era doar fals, astăzi ar
fi cu adevărat catastrofal! Pen-
tru că toate statele au suferit
şocuri economice uriaşe la
adoptarea euro, şi era vorba
de economii mult mai puter-
nice, dar astăzi, pentru o
Românie dezindustrializată şi
transformată în simplă piaţă de
consum, efectul ar fi catastro-
fal. 

Ar însemna transfor-
marea oficială, ca preţ al
supravieţuirii, în eurocolonia de
resurse a UE.

Şi nu este nevoie de
teorii economice pentru a
demonstra efectul catastrofal
al adoptării euro. Este suficient
să privim la ceea ce se
întâmplă în Cipru… Dar, mai
ales, să ne întoarcem în timp
să analizăm scenariul pervers
în care a fost atrasă ţara în
2008. Atunci, prin vocea
preşedintelui Băncii Centrale
Europene, UE garanta Ciprului

că „adoptarea euro va proteja
ţara de turbulenţele financiare
internaţionale”! Astăzi, vedem
realitatea! Iar noi, chiar dacă
nu am primit nici măcar o
asemenea „garanţie”, tot sun-
tem gata să ne aruncăm cu
capul înainte?!

Ceea ce se întâmplă
în Cipru, felul în care mai marii
UE impun condiţii unei ţări
aflate în imposibilitatea de a se
opune, pentru că se află sub
jugul monedei euro, ne
îndreptăţeşte şi ne obligă să
punem anumite întrebări. În
primul rând, să cerem dovezi
că rezervele României nu au
fost deja puse de guvernatorul
BNR, Mugur Isărescu, la
dispoziţia Băncii Centrale Eu-
ropene! Și este nevoie de o
regândire a atitudinii noastre
faţă de UE. Pentru că nu mai
poate contesta nimeni că Eu-
ropa are nevoie de bani şi
resurse pentru proiectele lui
Dorthy Merkel. Şi încearcă să
spolieze ţările ajunse la
ananghie. Ori ajutate să
ajungă în sitiuaţii critice…
Cipru, ţară mică şi lipsită de
şansa reala de a se opune pla-
nurilor UE, trece acum printr-
un experiment: sub justificarea
aplicării unui plan de salvare a
ţării, s-a încercat impunerea
taxării tuturor depozitelor din
băncile cipriote. Iar dacă
reacţia vehementă a populaţiei
nu a suprins, solidaritatea unor
instituţii, inclusiv a bisericii care
şi-a pus la dispoziţie întreaga
avere, a luat prin surprindere

UE.
Se vede, aşadar,

adevărata faţă a Uniunii Ex-
ploatatoare! Pentru Cipru, ca
„plan de salvare a ţării”, nu s-
au găsit fonduri de solidaritate,
aşa cum a fost cazul Greciei,
Spaniei, Portugaliei (şi este ev-
ident, că, la nevoie, nici pentru
România nu se vor găsi, Eu-
ropa lucrând cu două
„măsuri”). În schimb, prin mâna
FMI, s-a decis impozitarea de-
pozitelor bancare. Ale tuturor
cetăţenilor!

În urma protestelor,
Parlamentul cipriot părea că a
făcut un pas înapoi, renunţând
la impozitarea depozitelor din
bănci, dar, în realitate, a
renunţat doar la măsura
directă a impozitării de-
pozitelor! A mascat confiscarea
directă a banilor (acum a
ciprioţilor, dar oricând ai
oricăror cetăţeni europeni!) de
către UE şi FMI pentru a nu se
vedea făţiş că Uniunea
Europeană nu mai stă pe baze
democratice. Astfel, sub pre-
siunea UE, a şantajului mai
bine spus, Parlamentul cipriot
a aprobat alte măsuri, „pentru
controlul capitalului şi restruc-
turarea băncilor”. Presiunea a
venit prin Banca Centrală
Europeană care, sub
ameninţarea că va opri accesul
băncilor cipriote la lichidităţile
de urgenţă ale instituţiei, a
impus ţării să ajungă la un
acord cu UE şi FMI.

Or, nu este evident că
asta ne va aştepta şi pe noi? Şi

atunci de ce să punem rez-
ervele noastre la dispoziţia
BCE, iar apoi să tremurăm la
condiţiile pe care le vom primi?
Pe bani noştri, pe seama
resurselor noastre! De aceea
trebuie să îl chestionăm public
pe Mugur Isărescu despre
soarta rezervelor Băncii
Naţionale a României.

Mecanismul de şantaj
al UE a devenit evident şi în
clipa în care garanţia cerută
iniţial Ciprului pentru a primi
zece miliarde de euro, a fost
redusă de la 5,8 miliarde de
euro la 3,5 miliarde de euro,
condiţia fiind „restructurarea”
Cyprus Popular Bank! Şantaj
în care miniştrii de Finanţe din
zona euro, după ce au primit
acordul autorităţilor cipriote de
a restructura CPB, au mers
mai departe, cerând chiar
închiderea Cyprus Popular
Bank şi Bank of Cyprus (bănci
în care se regăsesc uriaşe
capitaluri rusești!).

O impunere făţişă care
dovedeşte că UE va putea
cere oricând închiderea
oricăreia dintre băncile
naţionale ale statelor membre.
În plus, faptul că s-a obţinut
acordul autorităților cipriote de
a se impozita averile mai mari
de 100 000 de euro (în primă
fază!) indică şi valoarea a ceea
ce înseamnă pentru UE „mari
averi”, creând premizele
impozitării oficiale a acestor
depozite în UE…

●

Iulian Chivu

CCategoric că Guver-
nul Ponta, preocupat pre-
ponderent de imagine şi de
certitudini ale majorităţii
politice confortabile, îşi uită
funcţiile constituţionale chiar
şi atunci când un ministru, şi
nu unul oarecare, ci tocmai
ministrul Apărării Naţionale,
este ameninţat de un ex-
tremist maghiar.
Şovăielnică, lipsită de
bărbăţie politică a fost şi
replica dată lui Zsolt
Nemeth, secretarul de stat
maghiar ale Externelor de la
Budapesta, care a
ameninţat că Ungaria va de-
termina reacţii diplomatice
împotriva României pentru
că nu permite arborarea
steagului secuiesc pe
clădirile oficiale ale statului
român din Covasna şi
Harghita. Numai adminis-
trarea unor amenzi modice
însă nu rezolvă problemele
româneşti din Secuime.

A fost nevoie de
gestul mult mai demn al
unei eleve de la Liceul Ko-
rosi Csoma Sandor din Co-
vasna care, de Ziua
Maghiarilor de Pretutindeni,
a mers la ore cu o bentiţă
tricoloră pe cap, după care
a fost ameninţată pe o reţea
de socializare. Nici de
această dată solidaritatea
celor 25 de persoane, adulţi
şi copii, care au protestat
paşnic în faţa aceluiaşi
liceu, vineri dimineaţă, nu a
fost suficientă şi nici
investigaţia Inspectoratului
şcolar nu a putut da
asigurări liniştitoare pentru
eleva ameninţată. În plus,
provocările maghiare au
continuat şi cu ocazia meci-
ului de fotbal Ungaria‒Ro-
mania, de vineri seară de la
Budapesta, când s-au afişat
ameninţări cu aceeaşi tentă
extremistă. Românii din
zonă se văd abandonaţi, iar
în memoria multora dintre ei
se reactualizează eveni-
mentele din timpul ocupaţiei

horthyste din toamna anului
1940, chiar mai amplificate
decât au fost ele relatate de
martorii oculari şi consem-
nate, de pildă de Ioan
Ranca, cunoscut istoric şi
arhvar din Târgu Mureş
(vezi Un an de stăpânire
maghiară în Transilvania de
Nord, Ed. M.O., Bucureşti,
1942).

Şi astăzi sunt vii, în
memoria românilor din co-
muna Căpeni (jud. Trei
Scaune), ruinele bisericii lor
profanate de unguri în
aceeaşi toamnă a lui 1940,
tot aşa cum sunt vii încă în
memoria supravieţuitorilor
scenele bestiale ale
deportării românilor din co-
munele covăsnene Zăbala,
Zagon, Valea Mare şi altele.
La Zăbala, de pildă, după ce
românii au fost alungaţi, un-
gurii din sat au înarmat
tinerii maghiari cu peste 200
de arme şi cu două mi-
traliere pentru care au făcut
poligon de tragere din
casele şi bunurile românilor

rămase acolo. La deportare,
românii, potrivit declaraţiilor
din documentul menţionat
mai sus, au fost escortaţi
sub ameninţarea armelor,
umiliţi şi bruscaţi de ungurii
din satele pe unde treceau
până au ajuns şi s-au stabilit
în satele braşovene sau în
Sita Buzăului. Mulţi dintre ei
au fost schingiuiţi de unguri
sub pretexte greu de probat
(potenţiali deţinători de
arme, simpatizanţi ai
mişcării legionare etc.).
Documentele vremeii au
consemnat, până la 30 oc-
tombrie 1941, în zona Se-
cuimii, 919 morţi prin
împuşcare, 771 de
schingiuiri, 3.373 de agre-
siuni fizice (bătăi), 13.359
arestaţi, fapte reţinute atât
în seama militarilor unguri,
dar şi a jandarmilor, a lider-
ilor locali ai maghiarimii şi
chiar în seama vecinilor lor
unguri cu care coabitaseră
paşnic până la acea dată. În
chip umilitor, la 20 noiem-
brie 1940, la Zagon, românii

au fost chemaţi la primărie
şi obligaţi să se boteze
ungureşte, ca după aceea
să fie totuşi alungaţi din sat.
Şi atunci, ca şi acum,
autorităţile locale din satele
unde au fost deportaţi
români (azi determinaţi pe
alte căi să plece) au sesizat
guvernul.

De pildă, din co-
muna Barcani se semnala
că acolo au fost duse 50 de
familii cu 172 de suflete,
cele mai multe din Zagon,
dar şi din Covasna şi
Zăbala. Ori dacă atunci gu-
vernul nu putea să intervină,
având în vedere conjunc-
tura impusă de război,
astăzi Guvernul Ponta nu
poate să-şi decline funcţiile
în seama celor din Zăbala
care au folosit arma paşnică
a cântecului românesc pa-
triotic, aşa cum s-a întâm-
plat vinerea trecută, potrivit
relatărilor.

●
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Ion

Coja

PPe pagina de inter-
net a Deutsche Welle a
apărut un text referitor la
primele propuneri cu care
iese în lume Comisia de
modificare a Constituției.
Sursa pare demnă de în-
credere, în ciuda faptului că
este de necrezut că s-ar
putea găsi în Parlamentul
României persoane – deci
parlamentari, care să for-
muleze propuneri de re-
vizuire atât de
iresponsabile, atât de inac-
ceptabile precum cele
prezentate pe site-ul amintit.
Ne vom referi, deocamdată,
la una singură: propunerea
de modificare a articolului 1,
articol asupra căruia UDMR
a insistat să fie modificat,
cerând în repetate rânduri
să fie eliminat din textul
primului aliniat atributul „stat
național” pentru România.
Se vede treaba că eroica
noastră comisie a rezistat
presiunilor udemeriste și nu
s-a atins nimeni de acest
alineat.

În schimb, din
prostie sau printr-o manevră
discretă și ticăloasă de „co-
laborare” cu inamicul,
comisia ne propune o mod-
ificare a alineatului (3) din
același prim articol. Cam cu
același efect… 

Acest alineat, în mo-
mentul de față, arată astfel:
(3) România este stat de
drept, democratic și social,
în care demnitatea omului,
drepturile și libertățile
cetățenilor, libera dezvoltare
a personalității umane,
dreptatea și pluralismul
politic reprezintă valori
supreme, în spiritul tradițiilor
democratice ale poporu-
lui român și idealurilor
Revoluției din decembrie
1989, și sunt garantate. Un
text prost gândit, prost for-
mulat, cu greșeli de limbă,
care trebuie într-adevăr re-
scris. În mod deosebit, cate-
goric, nu mai putem face
referință la „idealurile
Revoluției din decembrie
1989”, pentru motive care,
deocamdată, le lăsăm de-o
parte, pentru altă discuție.

Aflăm că onor
comisia amintită ne propune
un adaus: „ale Declarației
de la Alba Iulia din 1 de-
cembrie 1918”, inserat după
sintagma „în spiritul
tradițiilor democratice ale
poporului român”! 

În felul acesta, alin-
eatul (3) ar urma să arate
astfel: (3) România este un
stat de drept, democratic și
social, în care demnitatea
omului, drepturile și
libertățile cetățenilor, libera

dezvoltare a personalității
umane, dreptatea și plural-
ismul politic reprezintă valori
supreme, în spiritul tradițiilor
democratice ale poporului
român, ale Declarației de la
Alba Iulia din 1 decembrie
1918 și ale idealurilor
Revoluției din decembrie
1989.

Ca limbă română,
noul text sună ceva mai
bine. Numai că este extrem
de primejdios prin referința
la Declarația de la Alba Iulia,
document istoric pe care de
câțiva ani UDMR se
consideră îndreptățită să-l
invoce în sprijinul pretențiilor
sale absurde, inacceptabile.

În tot acest timp nimeni din
clasa politică și dintre cei ce
mimează în mass media
postura de formatori de
opinie nu i-a tras de mânecă
pe liderii udemeriști, discret,
atrăgându-le atenția că bat
câmpii, că invocă un text
care nu poate avea nicio
relevanță juridică!

Evident, UDMR
mizează pe lipsa de cultură
a politicienilor noștri, care
nu sunt ei chiar toți niște
trădători, niște „vînduți”, dar
sunt toți cu lacune mari de
informație și cu o putere de
judecată mult scăzută de
obsesia pricopselii prin
politică! În fapt, prin adausul
propus de Comisia
parlamentară, se va intro-
duce în Constituție textul
Declarației de la Alba Iulia,
care text, printre altele, la
articolul 3, prevedea că în
România de după 1 Decem-
brie 1918: „Fiecare popor se
va instrui, administra și
judeca în limba sa proprie
prin indivizi din sînul său și
fiecare popor va primi drept
de reprezentare în corpurile
legiuitoare și la guvernarea
țării în proporție cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc.” 

Adică prin referința
la această Declarație, se in-
troduce în Constituția
României întreg programul
de revendicări udemeriste:
școală, administrație și
justiție în limba maghiară!…

De ce sunt inaccept-
abile aceste revendicări?
De ce Declarația de la Alba
Iulia nu poate fi invocată 
în sprijinul acestor
revendicări? De ani de zile
tot încerc să fac cunoscute
la nivelul politicii de stat mo-
tivele pentru care UDMR se
înscrie în fals invocând cele-
brul text, de care noi,
românii, nu avem niciun
motiv a ne dezice. Nu ne
dezicem de acea
Declarație, care a făcut isto-
rie, dar cerem ca înțelesul ei
să fie corect descifrat. Iar
acest înțeles nici azi nu a
fost priceput de politicienii
noștri, în funte cu cei din

Comisia de modificare a
Constituției. În principal, tre-
buie înțeles faptul că
Proclamația de la Alba Iulia
nu este izvor de drepturi
pentru nimeni, nici pentru
români, nici pentru
maghiari!, și iată de ce:

1. Proclamația nu
este un contract între
români și maghiari. Nu am
bătut palma unii cu alții,
români și maghiari, Româ-
nia și Ungaria! Eu n-aș fi
împotrivă să batem palma
măcar acum, în zilele noas-
tre. Aceasta ce ar însemna?
Ar însemna, mai înainte de
toate, ca Ungaria să
recunoască solemn Unirea
de la 1 Decembrie 1918, să
recunoască valabilitatea
acestui act de justiție și a
noilor hotare, și numai im-
plicit, în subsidiar, valabili-
tatea Proclamației de la
Alba Iulia. Ceea ce nu s-a
întâmplat în fapt niciodată. 

La Trianon, guvernul
ungar a semnat vi coactus
tratatele de pace. Și-a rez-
ervat dreptul să le conteste
oricând, așa cum au și făcut
la Viena, în 1940! Ungaria,
prin politica sa, se
pregătește pentru a repeta
Diktatul de la Viena! Are
ceva șanse, cu clasa
politică pe care o avem în
momentul de față în Româ-
nia… Din păcate contextul
internațional nu-i priește!

Așadar, dacă nu

recunoști Unirea dela 1 De-
cembrie 1918, nu ai dreptul
să te raportezi la Declarația
care a însoțit proclamarea
Unirii! Nu poți invoca un text
a cărui valabilitate nu o
recunoști decât parțial! Acel
text ar putea căpăta oare-
care putere, dar numai pe
plan moral (sic!), dacă i-ai
recunoaște integral valabili-
tatea. Așadar, frați maghiari,
dați și voi o declarație
solemnă de acceptare a
Proclamației de la Alba Iulia,
de acceptare a Unirii de la 1
Decembrie 1918, așa cum a
făcut minoritatea germană
din Transilvania, de pildă, și
mai stăm de vorbă cu textul
Proclamației în față!

2. Proclamația de la
Alba Iulia a fost un act politic
de anvergură internațională,
a consfințit un nou raport de
forțe între Budapesta și
București, conform cu
încheierea pe care a avut-o
Primul Război Mondial: unii
l-au câștigat, alții l-au pier-
dut. Noi, românii, am făcut
parte din grupul
învingătorilor, ungurii s-au
numărat printre învinși. 

De când lumea
pacea instituită după un
război modifică asemenea
raporturi. În plus, pentru
prima oară în istorie, pacea
de după încheierea Marelui
Război a încercat să fie o
pace justă, care să aplice și
anumite principii de justiție,
recunoscând popoarelor
dreptul la autodeterminare,
ignorat sistematic până
atunci. 

În temeiul acestui
drept, mai presus decât în
temeiul victoriei militare,
Transilvania și alte ținuturi
românești au decis unirea
cu România, cu Patria
Mamă! Unirea de la Alba
Iulia a fost, mai presus de
orice, un act de justiție, de
înregistrare corectă a unor
realități, pe toate planurile:
demografic, istoric, eco-
nomic, politic.

3. Proclamația de la
Alba Iulia nu este un text
legiuitor, nu are caracter de
lege! Ci doar consemnează
o realitate nouă, ce urma să
fie detaliată prin legi emise
de un corp legiuitor ad hoc
constituit. 

Adunarea de la Alba
Iulia nu era parlament. Ea
avea putere de decizie într-
o singură chestiune, ca la
referendum: ruperea Tran-
silvaniei de Imperiul Habs-
burgic. Gestul respectiv
devenise cu putință, ba
chiar se impunea logic,
deoarece imperiul respectiv,
impropriu numit și Austro-
Ungaria, nu mai exista!
Restul, drepturi cetățenești
etc, urma să fie legiferat în
Parlamentul Țării!

4. Proclamația de la
Alba Iulia promitea re-
spectarea drepturilor pe
care le pot avea minoritățile
etnice! În principiu, ideea
principală era că românii nu
voiau să-i facă pe alții să
sufere nedreptatea și
abuzurile de care au avut
parte ei înșiși, românii,
vreme de secole! Ce putea
fi mai frumos?!

În același timp, au-
torii proclamației au avut în
vedere numărul mare de
români care rămâneau mai
departe să trăiască în Un-
garia ca minoritate etnică!
Oferind cu generozitate
drepturi depline maghiarilor
din România, autorii
Declarației au sperat – în
naivitatea lor!, că, prin reci-
procitate, Budapesta va
acorda aceleași drepturi
românilor. Din păcate asta
nu s-a întâmplat! După
1918, deznaționalizarea
românilor – și a celorlalte
minorități etnice din Un-
garia, a fost urmărită cu
maximă tenacitate de
autorități, cu rezultatele
știute: 90% dintre români au
fost maghiarizați, propriu zis
cu forța! În România,
numărul minoritarilor
maghiari, din 1918 până în
decembrie 1989, a crescut!
Repet: numărul maghiarilor
a crescut în România de
după 1918!… A scăzut
numai după 1990, grație
politicii UDMR! Conform zi-
calei: unde dai și unde
crapă!… Dar și asta este
altă poveste!

Udemeriștii au de-
scoperit, după 1990, că noi
nu am fi respectat promisi-
uni făcute la 1 Decembrie
1918 și ne bat acum
obrazul… Ca oameni de
onoare ce suntem, trebuie
să examinăm cu toată 
seriozitatea asemenea
imputație! 

Și nu e greu să-ți dai
seama că totul este numai o
manevră grosolană, pe cale
să reușească totuși, dată
fiind clasa politică
capitulardă și ușor de
cumpărat și șantajat care ne
conduce.

N-au nicio limită, ne-
mernicii… Nici ai lor, nici ai
noștri!

●
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Marea retrocedare și consecințele sale catastrofaleMarea retrocedare și consecințele sale catastrofale

Gheorghe

Funar

LLa comanda stăpînilor
străini ai României, care au
pus la cale şi desfăşoară Holo-
caustul împotriva românilor,
toate guvernele post-decem-
briste, împreună cu preşedinţii
Ion Iliescu, Emil Constanti-
nescu şi Traian Băsescu, au
înfăptuit tranziţia de la social-
ism înapoi la capitalism, marea
privatizare, înrobirea la băncile
străine şi lungul şir al re-
formelor neterminate. La vre-
mea respectivă, toate aceste
obiective pregătite în
străinătate şi aplicate împotriva
Poporului Român au fost
prezentate de slugile şi
popîndăii politici ca fiind prior-
itare şi binefăcătoare, uitînd să
se precizeze că numai pentru
iniţiatorii lor. Guvernele post-
decembriste nu au ţinut seama
de Interesul Naţional, de
munca, demnitatea şi viitorul
Poporului Român. Timp de 23
de ani, nici un preşedinte al
României şi nici un guvern nu
au prezentat în Parlament
bilanţul tranziţiei, al
privatizărilor, al îndatorărilor la
băncile străine, al reformelor şi
al retrocedărilor. De ce?

Pentru că în nici un
domeniu din cele enumerate
nu s-au înregistrat efecte
benefice asupra dezvoltării
economico-sociale a României
şi nivelului de trai al cetăţenilor
români. Cu toate acestea, în
urma fraudării alegerilor,
aceleaşi partide politice au
făcut şi fac cu schimbul la gu-
vernarea României,  împotriva
Poporului Român şi a viitorului
acestuia în Grădina Maicii
Domnului, în Dacia Edenică.
După dezastrele pe toate pla-
nurile şi  jafurile uriaşe din ul-
timii 23 de ani, Guvernul Ponta
II se grăbeşte să pună la cale
marea şi ultima retrocedare,
ştiind că după regionalizarea şi
dezmembrarea teritorială a
României nu va mai avea cine
şi de ce să verifice actele false,
nici actele de corupţie care au
stat la baza restituirilor în
natură şi a despăgubirilor
băneşti. Ascultînd orbeşte or-
dinele komisarilor străini, pre-
mierul Victor Ponta i-a informat
pe cetăţenii români şi partidele
politice că va angaja
răspunderea Guvernului, în 19
martie a.c., pe un proiect de
lege privind unele măsuri pen-
tru finalizarea procesului de
restituire în natură, sau în
echivalent, a imobilelor prelu-
ate abuziv în perioada regimu-
lui comunist în România. În
şedinţa de Guvern din 13 mar-
tie a.c., s-a hotărît, fără
explicaţii, să se amîne pe 26
martie a.c. angajarea
răspunderii Executivului pe
legea marilor retrocedări.
Motivaţia amînării ţine de cal-
endarul unei eventuale sesizări
a Curţii Constituţionale şi de
obligarea acesteia să adopte o
decizie, într-un timp foarte
scurt, de cîteva zile, sub pre-
textul încadrării în termenul
stabilit arbitrar de C.E.D.O.
Abia acum, în martie 2013, află

Poporul Român că, în ziua de
13 octombrie 2010, a
pronunţat C.E.D.O. o hotărîre
împotriva României şi a obligat
Statul Român să  adopte, în
termen de 18 luni, un act nor-
mativ prin care să fie regle-
mentat un mecanism juridic
care să permită rezolvarea
faptică a cererilor şi dosarelor
solicitanţilor, care aşteaptă de
mulţi ani finalizarea lor. Guver-
nele Boc I-V nu au respectat
hotărîrea C.E.D.O., nu au
pregătit un proiect de lege şi,
pe cale de consecinţă, au cerut
o amînare a aplicării hotărîrii
respective.  C.E.D.O. a prelun-
git termenul de aplicare a
hotărîrii sale pînă pe 12 aprilie
2013. În 28 de luni, Guvernele
Boc I-V, Ungureanu şi Ponta I
– II puteau şi trebuiau, printr-o
Ordonanţă de Urgenţă sau un
proiect de lege, să modifice şi
să completeze bogata
legislaţie existentă în materia
retrocedărilor, astfel încît să re-
specte şi termenul stabilit de
C.E.D.O., pentru luna aprilie
2013. De asemenea, Guvernul
României putea solicita la
C.E.D.O. şi să obţină încă o
prelungire a termenului cu cel
puţin 12 luni, pentru a putea
dezbate şi adopta în Parlament
o lege corespunzătoare. Toate
aceste posibilităţi nu au fost, în
mod deliberat, folosite de
Regimul Băsescu-Boc-Un-
gureanu-Ponta, respectiv de
P.S.D., P.D.L., P.N.L., P.C.,
U.N.P.R. şi U.D.M.R., cu
scopul de a nu se dezbate în
Parlament şi a nu afla Poporul
Român ce i se pregăteşte,
care sînt consecinţele şi
adevăratele scopuri ale celei
mai mari şi mai rapide
retrocedări din Istoria
României, bazată, în cea mai
mare parte, pe acte false.  Se
ştie că România este singura
ţară dintre cele foste socialiste
unde s-a recurs prin nu-
meroase acte normative
(Legea nr. 18/1991, Legea nr.
169/1997, O.U.G.nr. 83/1999,
O.U.G. nr. 94/2000, Legea nr.
1/2000, Legea nr. 10/2001,
Legea nr. 247/2005 ş.a.) la
retrocedarea în natură a imo-
bilelor care au fost preluate
abuziv de regimul comunist. În
celelalte ţări din lagărul social-
ist au fost adoptate legi şi au
fost acordate numai
compensaţii băneşti pentru
foştii proprietari ai imobilelor
naţionalizate. Operaţiunea de
despăgubire, pînă la o anumită
sumă maximă, s-a încheiat de-
mult în fostele ţări socialiste.
Numai în România,
operaţiunile de restituire în
natură şi de despăgubiri
continuă de circa 20 de ani. Se
pare că există nesoluţionate
aproape 1.000.000 de cereri
de restituire a proprietăţilor, din
care 612.000 vizează
retrocedări pentru terenuri agri-
cole şi păduri. La Autoritatea
Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor (A.N.R.P.) sînt în-
registrate cereri pentru
despăgubiri, în sumă totală de
8-9 miliarde euro, valoare pe
care Guvernul Ponta II a în-
scris-o în Bugetul de Stat pe
anul 2013.

La comanda stăpînilor
străini ai României, de după
decembrie 1989, Guvernul
Ponta II aplică Parlamentului şi
Poporului Român politica fap-
tului împlinit, prin recurgerea la
procedura angajării răspunderii
pe proiectul de lege privind
măsurile pentru finalizarea pro-
cesului de restituire a imo-
bilelor preluate abuziv, în
perioada regimului comunist în
România. Aşadar, proiectul de
lege privind cea mai mare şi
rapidă retrocedare sau resti-
tuire, în natură sau prin echiva-
lent, din Istoria României şi cu
consecinţe catastrofale pentru
integritatea teritorială a ţării
noastre, pentru prezentul şi vi-
itorul Poporului Român nu se
dezbate în Parlament şi nici nu
se votează! Este un diktat ex-
tern, impus Parlamentului
României şi împotriva Poporu-
lui Român, prin care Guvernul
Ponta II se obligă să dea din
proprietatea Statului Român
mai multe zeci de mii de clădiri
şi peste 2 milioane de hectare
terenuri agricole şi păduri
către: bisericile ungureşti, care
aparţin Statului ungar; Statusul
romano-catolic; alte persoane
juridice maghiare şi persoane
fizice aparţinînd minorităţii un-
gare din România. 

Drept urmare, în max-
imum 2 ani, Ungaria va dobîndi
peste 50% din proprietăţile din
Ardeal! Este cunoscut că în
Ungaria nu s-au restituit în
natură clădirile şi terenurile
confiscate de regimul comu-
nist,  în acea ţară fiind interzisă
vînzarea pămîntului la străini.
Prin Legea Ponta, Ungaria va
continua (prin bisericile
maghiare) să dobîndească pe
bază de acte false numeroase
clădiri în Ardeal, precum şi
suprafeţe uriaşe de terenuri
agricole, iar din anul 2014 un-
gurii vor putea cumpăra mari
suprafeţe din Sfîntul Pămînt
Românesc, din Vatra
Strămoşească. Autorităţile
Statului Român ştiu că marea
majoritate a cererilor de reven-
dicare în natură depuse de
persoanele juridice şi per-
soanele fizice maghiare au la
bază acte false, sau docu-
mente falsificate. Cu toate
acestea, Regimurile Iliescu,
Constantinescu şi Băsescu, in-
clusiv Guvernul Ponta II nu au
obligat, prin acte normative,
Parchetul şi Direcţia Naţională
Anticorupţie (D.N.A.) să veri-
fice toate dosarele de retro-
cedare şi să insiste asupra
reconstituirii cărţilor funciare şi
a actelor de donaţie pe care îşi
întemeiază cererile de revendi-
care bisericile ungureştri şi mi-
noritarii unguri din România.
Încă nu este tîrziu ca Guvernul
Ponta II să stabilească, prin
O.U.G., că sînt pedepsiţi cu în-
chisoare de la 15 la 20 de ani
toţi cei care au depus cereri de
restituire în natură sau prin
echivalent, bazate pe acte
false sau falsificate. Se ştie că,
recent, Ungaria a confiscat
averea de peste 3 miliarde
euro a Fundaţiei Gojdu, a Bis-
ericii Ortodoxe Române. Ca ur-
mare, Guvernul Ponta II are
posibilitatea şi trebuie să în-

scrie în capitolul VIII „Dispoziţii
tranzitorii şi finale” din proiectul
de lege pregătit pentru anga-
jarea răspunderii în Parlament,
un articol distinct care să pre-
cizeze că acest act normativ se
aplică în cazul cererilor de
retrocedare ale bisericilor
maghiare, Statusului romano-
catolic şi altor persoane ju-
ridice şi fizice maghiare, numai
după ce au fost restituite
Fundaţiei Gojdu toate imobilele
din Ungaria şi celelalte valori
din proprietatea fundaţiei care
aparţine Bisericii Ortodoxe
Române. Proiectul de lege
privind finalizarea
retrocedărilor pe care Guver-
nul Ponta II îşi angajează
răspunderea în Parlament, pe
26 martie a.c., prevede în
esenţă următoarele:
- La nivelul fiecărei unităţi ad-
ministrativ-teritoriale se consti-
tuie, în cel mult 30 de zile, prin
ordin al prefectului, Comisia
locală pentru inventarierea
terenurilor disponibile în ved-
erea retrocedării.
- În maximum 180 de zile,
Comisia locală întocmeşte
situaţia terenurilor agricole şi
forestiere din domeniul public
sau privat al Statului Român şi
al localităţii respective.
- Institutele, staţiunile de cerc-
etare şi instituţiile publice care
administrează un teren propri-
etate publică sau privată a
Statului Român sînt informate
în legătură cu obligaţia de a
preda terenurile necesare
finalizării procesului de retro-
cedare. Termenul de predare a
terenurilor este de 30 de zile
de la Hotărîrea de Guvern în
care au fost înscrise acele
terenuri.
- În situaţia în care restituirea
terenurilor agricole pe vechile
amplasamente nu este
posibilă, fostului proprietar sau
moştenitorilor acestuia i se
atribuie teren pe raza localităţii
respective sau a judeţului.
- În cazul în care restituirea
terenurilor forestiere nu este
posibilă pe vechile amplasa-
mente, reconstituirea dreptului
de proprietate se face pe alte
amplasamente de pe raza
unităţilor administrativ-teritori-
ale din judeţ, inclusiv din
pădurile Statului Român avute
în proprietate înainte de anul
1948.
- Pentru restituirea în natură a
imobilelor se înfiinţează
Comisia Naţională pentru
Compensarea Imobilelor, în
subordinea Cancelariei primu-
lui-ministru. Pentru a evita
posibile fraude sau tentative de
corupţie, membrii acestei
comisii şi ai secretariatului
beneficiază de indemnizaţie de
şedinţă, reprezentînd 20 de
clase de salarizare succesive
suplimentare, aplicate la
salariul sau indemnizaţia de
bază. Ca să îi poată plăti bine
pe aceşti funcţionari publici
pentru a nu recurge la acte de
corupţie, Guvernul Ponta II a
anunţat că dă afară 1.000 de
angajaţi de la Direcţiile San-
itare Judeţene.
- Cererile de retocedare care
nu pot fi soluţionate prin resti-
tuire în natură la nivelul

unităţilor administrativ-teritori-
ale se soluţionează prin com-
pensare cu imobile din Fondul
naţional al terenurilor agricole,
forestiere şi al altor imobile
destinate compensării.
-  Se încurajează restituirea în
natură a imobilelor pe raza
judeţului sau pe teritoriul
României (prin procedura
licitaţiilor naţionale de imobile)
şi se descurajează
despăgubirile valorice,
anunţîndu-se pentru acestea
un termen de 7-10 ani.
- Constituie contravenţii refuzul
de a preda clădirile şi terenurile
necesare finalizării procesului
de restituire în natură, precum
şi nerespectarea termenelor
prevăzute de lege.
Contravenţiile se sancţionează
cu amendă de la 10.000 lei la
500.000 lei. Este cea mai mare
amendă din România!

Dintre consecinţele
catastrofale ale viitoarei legi
privind finalizarea procesului
de restituire a imobilelor prelu-
ate abuziv în perioada regimu-
lui comunist din România
amintim următoarele:
1. Se facilitează dezmem-
brarea teritorială a României,
începînd cu autonomia
teritorială a Ardealului şi
alipirea la Ungaria.
2. Se lărgeşte baza juridică şi
se creează condiţiile pentru
aplicarea proiectului „Israel în
România”.
3. Se pregăteşte vînzarea
masivă a terenurilor agricole şi
forestiere din România către
străini, pentru a se vinde (pe
bucăţi) ţara.
4. Se asigură condiţiile pentru
exproprierea şi naţionalizarea
proprietăţilor românilor de
către titularii licenţelor de ex-
ploatare a bogăţiilor naturale,
în urma votării (în curînd) în
Camera Deputaţilor a
modificărilor şi completărilor la
Legea minelor, Legea nr.
85/2003. Această propunere
legislativă a P.S.D. şi P.D.L. a
fost votată în Senatul
României, în ziua de 27 oc-
tombrie 2009, fără nici un vot
împotrivă. Prin Legea lui Ponta
(a marii retrocedări), clădirile şi
terenurile Statului Român trec
în proprietatea privată a per-
soanelor fizice şi juridice care
apoi vor fi expropriate, inclusiv
de către firmele care au în-
ceput explorările în vederea
exploatării gazelor de şist. În
prezent, titularii licenţelor de
exploatare a resurselor min-
erale utile nu dispun de cadrul
legal pentru exproprierea Stat-
ului Român şi, în această
situaţie, Guvernul Ponta II
trece imobilele din domeniul
public şi privat al Statului în
proprietatea persoanelor fizice
şi juridice care apoi vor fi ex-
propriate.

Pe o lege atît de

importantă şi cu consecinţe atît

de periculoase pentru integri-

tatea României şi pentru

Poporul Român, numai un Gu-

vern iresponsabil, trădător de

Neam şi ţară îşi angajează

răspunderea şi blochează dez-

baterea în Parlament, precum

şi un referendum naţional!

●
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Alegoria fericirii maharajahului în budigăiAlegoria fericirii maharajahului în budigăi

Cezar 

A. Mihalache

MMazăre-maharajah,
cunoscut şi ca James bob-
de-mazăre, Ulise în budigăi
ori Adolf Radu, salvamar şi
calamar de piţipoance,
nimfe de circumscriţie şi
circumziţie electorală, e pe
cale să o comită din nou! De
data aceasta cu posibile
urmări severe asupra naţiei
şi aşa sărăcite. În fapt, ca
singurul exemplar de
leguminoasă neseacă din
Plantaţia Stahanovistă de
Decembrie a bătrânului ac-
tivist Ilici-matusalemicul,
Mazăre de Constanţa, soi
de păstaie neblansată încă
în fierbătorul DNA (dungile
fiind probabil singura
„ţinută” neprobată de
acesta), vrea să impună ex-
ercitarea în pas de carnaval
a mimării colective a fericirii.
Pentru că, într-o continuă
butadă a lipsei de fericire
neproduse de procentele
din conserva pesedistă,
desfăcută la marea masă
câmpenească a celor 70 de
procente, dar rămasă, după
golirea urnelor, doar cu verzi

şi uscate, singura posibili-
tate de a bifa fericirea
postelectorală, cel puţin 
la malul mării, rămâ-
ne impunerea obligaţiei
chelneriţelor, bucătăreselor
şi femeilor de serviciu, din
restaurante, cluburi şi can-
tine, de a simula fericirea.

Pentru aceasta pri-
marul vrej vrea să impună
capitalismului de cantină de
la malul mării sarcina con-
struirii (de fapt a
achiziţionării, că trebuie să
câştige ceva şi firmele de
împănat căruţe alegorice) şi
a defilării în alegoria
generală de sezon, vreme
de două luni. Şi cum ţara
mai are ceva amintiri despre
felul construirii de „care”,
primarul vrea să reimpună,
ceea ce acum două decenii
era sarcina maselor pro-
letare de întreprindere, ca
obligaţie neforfetară a
organizaţiilor de tip între-
prindere capitalistă.

Desigur, nu ar fi
aşteptat Mazăre să revină
propriul partid la conservele
puterii pentru a da semnalul
obligaţiei de simulare a feri-
ciri. Ar fi făcut-o el şi sub
mandatul lui „madam
Udrea”, dar ar fi fost păcat

să-şi tragă „portocalii”
foloasele de turism. Dar
acum, cu un ministru al tur-
ismului care spoliază forfe-
tar domeniul, restructurând
masiv ieşirile în lume a
firmelor noastre de turism,
Mazăre are posibilitatea de
a contura pentru partid
modelul fericirii ca sarcină.

Metodologia de
convingere este simplă:
cine mai vrea club, restau-
rant, terasă la mare, trebuie
să participe la carnavalul de
două luni. Cine se crede
prea sec în exprimarea
săptămânală a bucuriei for-
tuite, se retrage şi este re-
tras din afaceri. Că bob de
secară ameninţă direct: cu
amenzi şi închiderea afac-
erilor!

Iar acesta este doar
primul pas, căci, dacă ni-
meni nu va protesta îm-
potriva acestor abuzuri, va
urma probabil obligaţia
defilării chiar pe sub bal-
conul maharajahului de
port. Iar dacă şi portul va fi
tranşat în cele din urmă în
favoarea primăriei, pe-
semne şi vapoarele vor tre-
bui să arboreze la intrarea
în port, nu „marele pavoaj”,
ci chiloţeii tanga de sezon.

„Centrul” furajer al
PSD-ului doar pare absent
la fiţele şi excentrităţiile lui
Suleiman Mazăre. În reali-
tate, urmăreşte cu atenţie
felul în care vrejul de
Constanţa încearcă să
sfarâme economia liberă,
impunând cu de-a sila
construcţii şi turnee de fan-
faron. În fapt, în acest fel,
„centrul” va lua pulsul
permisivităţii şi gradului de
absorţie al mediului de afac-
eri faţă de noi şi noi
„standardizări” (tot mai plan-
ificate), iar Mazăre îşi va
umple propriul hamabar de
pe urma angajării firmelor
de construit care alegorice,
amenajate pe șasiuri de
maşini mortuare, şi a
angajări de societăţi pentru
recrutat animatoare stan-
dardizate. 90-60-90. Şi uite
aşa, şi animatoarelor elec-
torale PSD-iste vor face un
ban cinstit, neelectoral...

Iar dacă la malul
mării patronii îşi vor pleca
supuşi capul, şi îşi vor
obliga angajaţii să defileze,
dând din fese a fericire (ev-
ident, fese standardizate
după cerinţele primarului
care nu vrea să se mai
trezează cu „două leşinate,

două speriate pe carul ale-
goric”; şi iată cum mazărea
merge bine cu „peştele” de
litoral!), atunci, sarcina im-
punerii dispoziţiilor central-
izate va fi mult mai simplă.
Şi vor urma alţi primari-ba-
roni care vor începe a im-
pune „care alegorice” prin
staţiunile şi oraşele lor
nemetaforice.

Minunea mare nu
vine însă din partea pri-
marului de bălăceanca, so-
cola şi obreja, ci din partea
membrilor Cosiliului Munici-
pal Constanţa care au apro-
bat aberaţia lui Mazăre, ba
au suplimentat şi norma de
prezenţă a animatoarelor la
un minim de şase exem-
plare per car (!).

Or, măcar să
deschidă carnavalul un car
alegoric cu fruntaşii PSD...
Un afet de tun pentru Ilici, o
celulă cu acces la WI-Fi
pentru Năstase, o cursă de
şoareci pentru rozătoarea
rozalie, un cornet de
seminţe pentru primarul de
la cinci, o conservă cu ieșire
la port pentru Mazăre, un
semafor şi un alcooltest
pentru şeful de la Consiliul

Judeţean…

●
Moraliștii politicii româneștiMoraliștii politicii românești

Sorin

Andrei

DDixit, Monica Ma-
covei: ”Iar eu trebuie să vă
spun că dacă vrem să
schimbăm ceva în partidul
ăsta, în ţara asta, e nevoie
de intransigenţă, pentru că
de 23 de ani politica e
făcută cu rare excepţii de
oameni care nu au convin-
geri, nu au crezuri, nu au
valori şi nu dau doi bani pe
binele altora şi pe binele
comun.”

Extraordinar, la ce
concluzii a reuşit să ajungă
respectiva! Dacă n-ai fi
român sau n-ai fi trăit în ţară
în aceşti 23 de ani, mai că
ţi-ar veni s-o iei acasă, atâta
dreptate are. Dar dacă ai
fost aici, prezent, în această
perioadă şi ai simţit pe pro-
pria-ţi piele faptul că toţi
politicienii, cu extrem de
rare excepţii (vorba moralis-
tei), au fost interesaţi de
orice altceva numai de
binele comun al poporului
nu, rămâi şocat când auzi
aceste remarci fix din gura
celor în cauză.

Păi, ”minunaţilor”,
nu sunteţi voi cei care aţi
condus atâta vreme Româ-
nia?! Tartorele vostru, ăsta
care se supără mai ceva
decât un copil de grădiniţă
căruia i s-a furat trenuleţul
pentru faptul că n-a câştigat

pupila lui, cu ce s-a ocupat
din ’91 până în prezent?!
Fostul şi prezentul vostru
şef de partid tot în 1991 şi-a
început ”capodopera”
politică. Adriean Videanu,
stâlpul partidului, şi-a în-
ceput şarlataniile, zic unii,
chiar din 1990. La fel şi
”greul” Radu Berceanu.
Mătăluţă însăţi intrai la con-
ducerea poporului prin
2004. Etc, etc. Voi, toţi, aţi
condus România în aceşti
23 de ani şi toţi sunteţi, cu
câteva excepţii, politicieni
de tip FSN-ist. Unii chiar de

acolo aţi pornit, iar alţii, cu
toate că aţi avut accesul la
ciolan ceva mai târziu, vă
comportaţi ca şi primii. Sau,
dacă printre voi or mai ex-
ista câţiva oarecum mai
cinstiţi şi mai apăsaţi de
problemele poporului,
atunci aceştia au fost
acoperiţi de valul imens al
celorlalţi complăcându-se
într-o laşitate comună, chit
că nu s-au lăsat corupţi
după modelul ”vârfurilor”.
Dar asta nu vă scuză cu

nimic atâta timp cât poporul
nu a beneficiat de absolut
niciun sprijin din partea
voastră.

Acum însă, la
nevoie, aţi devenit, brusc,
moraliştii politicii româneşti.
Dar unde îţi erau convinger-
ile, crezurile, valorile şi in-
teresul comun în 2004 -
2005 cand ai devenit min-
istru al justiţiei, Monica Ma-
covei?! Numai gura a fost
de tine!

Şi nu esti tu, din
păcate, singura în această
situaţie care dacă n-ar fi de
plâns ar fi de râs. Aceeaşi
moralitate a prididit-o şi pe
Udrea, cea care mai acum
vreo doi ani cerea Poporului
Român solidaritate în
sărăcie în timp ce ea era
îmbrăcată cu ţoale şi acce-
sorii de zeci de mii de euro
din banii furaţi de la cei pe
care îi îndemna la sărăcie!
Idem şi cu Blaga, acest
câine de pază al corectitu-
dinii (!), dar care în calitate
de ministru de interne nu
ştia despre faptul că în fa-
milia lui se fac afaceri bune,
dar bune de tot cu banii ţării
pe care el o... ”servea”!

Aştia sunteţi în real-
itate, moraliştilor (!), numai
că aţi văzut că ţine ”figura”
cu corectitudinea, cu lupta,
cu implicarea, că doar aţi
exersat aceste minciuni
sfruntate pe Poporul Român
din patru-n patru ani.

Voi vorbiţi despre
crezuri şi valori?! Aveţi voi
PDL-iştii, USL-iştii, groparii
României, aşa ceva?! Lid-
erul vostru vă vorbea de-
spre guvernarea PDL-istă
ca fiind parte a modernizării
României iar voi aplaudaţi
aceste scârnăvii într-un delir
total. Care modernizare,
bolnavilor cu mintea ce
sunteţi, atâta timp cât
România se află într-o
adevărată moarte clinică?
Orbilor şi surzilor chiar atât
de rupţi de realitate aţi ajuns
sau minţiţi precum respiraţi
inclusiv atunci când vă
alegeţi voi între voi?!

Sunteţi jalnici, dar
mai jalnică decât voi este
opera care vă aparţine –
România asta creată după
chipul şi asemănarea
voastră. Păcat că poporul
acesta, pe care l-aţi dus
atâta amar de vreme cu
zăhărelul, nu se trezeşte
spre a da cu voi de pământ.
Asta este singura moralitate
de care ar trebui să aveţi
parte – judecata poporului
în ceea ce vă priveşte pen-
tru fiecare bănuţ public pe
care vi l-aţi însuţit sau pen-
tru care aţi închis ochii când
ai voştri şi-l însuşeau.
Judecată urmată de confis-
carea averilor câştigate ilicit
şi de punerea voastră la
muncă în folosul românilor
pe care i-aţi spoliat. Voi, toţi
politicenii de tip FSN-ist.

Însă, precum nici o
problemă nu poate fi
rezolvată la acelaşi nivel de
gândire la care a fost
creată, nici voi nu veţi fi în
stare, nici într-o sută de ani,
să faceţi ceva bun şi trainic
pentru comunitatea pe care
când şi când o mai invocaţi,
ori ea, comunitatea, mai de-
vreme sau mai târziu se va
prinde de această
impotenţă a voastră –
atunci, probabil, o să daţi
piept cu un zid de moralitate
(că tot vă e aşa de dragă!).

Noi, cei care
spunem adevărul despre voi
de aproape 23 de ani,
adevăr pe care iată voi
înşivă îl recunoaşteţi, ne
pregătim pentru acel mo-
ment. S-ar putea să vedeţi
atunci un alt tip de valori
decât astea pe care vi le
închipuiţi voi acum, iar
printre ele cea mai
intransigentă va fi corecti-
tudinea. Corectitudinea la
nivel de faptă şi nu doar de
vorbă. Ştiţi zicala aia – ai
grijă la ce îţi doreşti pentru
că s-ar putea să ţi se întâm-
ple!! 

●


