
Serie Nouă
Anul II

Numărul 94 (6574/1139)
17 - 23 aprilie 2013

„În orice limbă cel mai echivoc
cuvânt este cuvantul este.”

- Lucian Blaga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Până când?Până când?

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn ţara mea, un parla-
mentar maghiar, care ar fi tre-
buit să se afle de drept 
în puşcărie, cere forurilor
internaţionale sportive, ca
pedeapsă pentru că în timpul
unui meci de fotbal mai mulţi
suporteri au ars un drapel al
Ungariei, sancţiuni drastice
împotriva echipei naţionale
de fotbal a României! Astăzi,
udemeristul cu pricina cere
„cea mai dură pedeapsă”
instanţelor de fotbal. Mâine-
poimâine, acelaşi personaj
scăpat de puşcărie după ce
UDMR a ameninţat că va
trata eventuala închiderea
acestuia drept un atac la
adresa comunităţii maghiare,
ne va reclama şi va cere
sancţiuni drastice la foruri şi
mai înalte.

Astăzi, însă, parla-
mentarul UDMR Marko Attila,
condamnat la închisoare
pentru abuz în serviciu con-
tra interesului public, se
adresează pentru pedepsirea
exemplară a naţionalei „doar”
către FIFA şi UEFA, deranjat
fiind de faptul că, la mijlocul
lunii martie, suporterii echipei
Rapid Bucureşti au ars un
„steag” al Ungariei la partida
găzduită de CFR Cluj (de
fapt, un cerşaf imprimat, nu
un stindard oficial”), iar mai
apoi, alţi suporteri români ar
fi afişat, de data aceasta la
Amsterdam, cu ocazia meci-
ului Olanda-România, un
banner cu „mesaj ofensator
la adresa maghiarilor”. Nu nu
era vorba de invective, nu era
o trimitere a iredentiştilor în
pustă, ci doar un răspuns la
delaţiunile anterioare ale
UDMR-ului, mesaj care
puncta sec: „Acum, pentru o
cârpă aprinsă îl vreţi arestat,
după ce atâţia ani de zile,
zâmbind, aţi tolerat terorismul
etnic al UDMR ca politică de
stat”.

Probabil, acest atila
de sub crupa UDMR-ului se
închipuie că va fi intrând în is-
toria posthortistă a procesu-
lui de maghiarizare şi
deromânizare a Ardealului ca
fiind cel ce a reuşit să dea 
o lovitură „naţionalei”
României. Fie şi doar celei de
fotbal! Iar acţiunea pe plan
sportiv nu este deloc
întâmplătoare şi nici în vânt,
manifestările sportive
putându-se constitui în
adevărate vârfuri e lance a
unor viitoare acţiuni de lobby
la niveluri diplomatice mai
înalte. De altfel, există şi un
precedent, în 2010, Laszlo

Töckes trosnind din troaca lui
a supărare căci echipa
„locală” de fotbal la care
presta progenitura sa nu
reuşise să învingă o echipă
românească. Popa-troacă a
cerut atunci, printr-o
scrisoare purtând antetul Par-
lamentului European, reju-
carea meciului, fiind deranjat
că puradeii maghiari din
cadrul echipei CSU Partium
(!) nu reuşiseră decât o
remiză cu  echipa Vadul
Crişului.

Am fi ajuns oare aici
dacă am fi dat de la bun în-
ceput de pământ cu jucatorii
care, sub însemnele
României, intonau imnul se-
cuiesc şi salutau steagul Un-
gariei? Ar trebui să ne
reamintim cum hocheiştii din
Miercurea Ciuc ne-au dat
peste nas că „ei nu sunt
România”, au intonat aşa-
zisul imn secuiesc şi au flutu-
rat cârpele secuieşti ori
steagurile Ungariei. Ar trebui
să rememorăm momentele
dramatice prin care a trecut,
pe 1 Decembrie 2011, singu-
rul jucător român de la lotul
naţional de hochei „Under
16”, care avea să fie bătut şi
umilit de colegii de etnie
maghiară. Or, poate ar trebui
să rememorăm ofensele pe
care ni le-au adus „oaspeţii”
de la echipa ungurească FC
Ujpest, când au venit la
Bucureşti cu mesaje ireden-
tiste şi rasiale („Ardealul=Un-
garia”, „Români=Ţigani”). Nici
atunci, sub justificarea
tolerenţei (dar cum se face
faptul că numai noi trebuie să
fim cei îngăduitori?!),
autorităţile noastre nu au de-
ranjat oficialităţile de la Bu-
dapesta, cele diplomatice ori
pe cele din cadrul forurilor
sportive, cu vreo interpelare!

Şi totuşi, la mine în
ţară, tot UDMR este cel ce
depune denunţuri la Consiliul
Naţional pentru Combaterea
Discriminării. Noi nu am făcut
scandal când, pentru a ne
provoca, un suporter maghiar
a fluturat un steag secuiesc la
un recent meci de baschet
feminin disputat la Alba Iulia.
În schimb, UDMR este cel ce
ne acuză de discriminare
pentu că Jandarmeria şi-a
făcut datoria şi l-a condus
afară din sală pe suproterul
provocator.

Şi cum să nu avem
parte de asemenea obrăz-
nicii dacă le permitem
guvernanţilor noştri să pună
batista pe ţambal în „dosarul”
secuiesc. Dacă nu le cerem
răspicat să ia atitudine faţă
de cârpa secuiască fluturată
în faţa Parlamentului de la

Budapesta, înălţată acolo cu
mare fast în prezenţa
oficialităţilor Statului Ungar
(care ignoră solicitarea venită
de la Bruxelles de a aşeza la
loc steagul Europei), dar şi
faţă de cele peste 100 de
cârpe arborate pe instituţiile
publice ale Statului Român.

Toate acestea se
întămplă când toleranţa este
sinonimă cu indiferenţa,
ignoranţa ori laşitatea de a
pune lucrurile în ordinea lor
firească! În asemenea mo-
mente ajungem ca UDMR să
ne reclame la consiliile anti-
discriminare pentru că,
în viziunea sa, afişele
inscripţionate cu mesaje pre-
cum „Ardealul pământ româ-
nesc” sunt  „provocatoare şi
jignitoare antimaghiare”. Or,
dacă vom tăcea pe mai de-
parte, în curând vom fi
reclamaţi, în ţara noastră!,
pentru că le spunem ardele-
nilor români! Şi nu trebuie să
uităm cum, în 2009, conduc-
erea UDMR Covasna sesiza
acelaşi Consiliu National pen-
tru Combaterea Discriminarii
pentru că, sub mandatulpre-
fectului Codrin Muntea-
nu, Prefectura Covasna
îndrăznise să solicite instituti-
ilor deconcentrate o statistică
a angajatilor pentru a afla câţi
români mai lucrează de fapt
în instituţiile din Ardeal. Şi
atunci, tot noi am fost cei
acuzaţi de discriminare pe
criterii etnice! Pentru că
voiam să aflăm câţi români
mai are ca angajaţi Statul
Român în Covasna!

În ţara mea sunt pus
la colţ oriunde m-aş în-
drepta… Ameninţat  cu
amenzi dacă îi cer vecinului
maghiar să se comporte nor-
mal, ameninţat cu amenzi de
îi spun ţiganului pe nume…
Căci, în ţara mea, un spot TV
care spune că „România este
a românilor” este reclamat la
CNA pentru… discriminare şi,
tot în ţara mea, în 2013, Con-
siliul Naţional pentru Combat-
erea Discriminării decide,
fără să întrebe un 
singur român, să institu-
ie sancţionarea strigării
țiganului cu termenul de
„ţigan” cu o amendă de 30
000 lei (noi!), iar al unui grup
de „romi” cu peste 100 000
de lei!

(urmare în pagina a - 3 - a)

Al. Stănciulescu
Bârda

DDescoperirile făcute la
câteva laboratoare de analize
medicale din București au gen-
erat un îndrepțit scandal în
presă. Aveam să aflăm cu
stupoare și revoltă că peste 14
000 de certificate de analize
medicale au fost falsificate.
Laboratoarele respective nu
aveau dotările necesare pentru
a face anumite analize, dar, cu
toate acestea, primeau bolnavi,
le recoltau probe, le luau banii
și le dădeau certificate de anal-
ize, cu rezultate scrise după
ureche. Altora le aruncau pro-
bele de sânge sau de altceva și,
fără a se mai osteni să facă ce
trebuia pentru analize, comple-
tau buletinele.  Banii pentru
acestea ,,analize” erau
decontați de Casa de Asigurări
de Sănătate sau erau suportați
de bolnav din propriul buzunar.

Erau trimiși la acele
laboratoare bolnavi din
București, dar și din provincie.
Plăteau bani grei pentru drum,
pierdeau zile, făceau efort,
plăteau cel puțin cinci milioane
lei vechi pentru analize și apoi
așteptau cu înfrigurare rezul-
tatele. În baza acelor rezultate li
se stabilea de către medici di-
agnosticul, li se prescriau trata-
mentele necesare! Dumnezeule
Sfinte! Făceai toate aceste sac-
rificii și tu, bolnav fiind, și familia
ta, apoi, în loc să-ți găsești
sănătatea, nu numai că ți se
agrava boala veche, dar 
mai căpătai și altele, fiindcă 
ți se făcea tratament
necorespunzător. Laboratoarele
se aflau în legătură cu medici
de familie și cu medici din spi-
tale și aceștia trimiteau pacienții
în mod expres acolo să-și facă
analizele, fiindcă beneficiază de
niște investigații complete și
competente. Pentru asta,
medicii respectivi primeau o
cotă parte din profit! Instituțiile
erau ele particulare,
proprietățile unui turc și ale unui
iranian, dar medicii, asistentele
și tehnicienii laboranți erau
români, creștini ortodocși. Oare,
cum i-a răbdat pe ei inima să
riște viața sau chiar să-i trimită
la moarte peste 14 000 de oa-
meni nevinovați, doar ca să-și
umple ei buzunarul?

Te îngrozești când auzi
de asemenea crime și nu-ți vine
să crezi că ele sunt săvârșite de
connaționalii tăi, împotriva ta,
biet român lovit de o suferință
mai grea sau mai ușoară. Tu îți
faci datoria ta de cetățean și de
,,asigurat”. Plătești lună de lună
din salariu, din pensie sau din
buzunar bani mulți, ca să fii
sigur că atunci când se va
abate nenorocirea peste tine nu
ești singur, ai un spate asigurat
și vei putea lupta cu boala cu
mai multă ușurință. Când se

întâmplă acest lucru, însă, nu-ți
vine să crezi ce descoperi. S-au
desființat spitale, au plecat
medici buni și asistente compe-
tente în străinătate, ești nevoit
să stai cu alți doi-trei bolnavi în
pat, ți se dă o mâncare imposi-
bil de mâncat, ești obligat să-ți
cumperi din oraș mâncarea,
medicamentele, bandajele și
fașele, trebuie să duci ploconul
la fiecare, de la vlădică la
opincă, fiindcă altfel nici nu se
uită la tine. În saloane mișună
ploșnițe și alte vietăți, atât pe
podea, cât și pe pereți. Ai tăi din
familie negociază cu medicul și
cu asistentele prețul operației și
al sănătății tale. Le iau banii cu
seninătate, deși ei, cu
experiența pe care o au, știu
bine că zilele tale îți sunt
numărate, indiferent ce ar
încerca ei să-ți facă. Am mai
auzit că trebuie să dai mită și ca
să-ți facă foaia de trimitere la alt
spital sau de plecare acasă ca
să mori pe perna ta! Asta peste
taxa oficială, numită ,,coplată”.

În provincie, calitatea
serviciilor medicale este
îndoielnică. Am internat pe
cineva din familie cu reumatism;
s-a externat și cu gastrită. Șase
luni a stat un vecin al meu cu pi-
ciorul frânt pe ,,capră”, cu
greutăți atârnate; l-am scos cu
chiu, cu vai, l-am dus la Craiova
și în trei zile s-a întors cu pi-
ciorul operat, în ghips și cârjă.
Am dus la ecografie și la radi-
ografie un bolnav; a fost găsit
cu ficat ,,de aviator”; la trei
săptămâni a murit, deoarece
cancerul îi cuprinsese tot ficatul
și asta cu mult înainte. Diag-
nostice puse în provincie au
fost infirmate în centrele univer-
sitare. Mulți dintre Dvs.  ați auzit
ce spun medicii din astfel de
centre de cei de pe la noi.

Medicii nu sunt niște
oarecare. Ei fac parte din corpul
de elită al societății. Majoritatea
sunt intelectuali de marcă, mulți
autori de tratate și lucrări
științifice, de studii și articole de
mare profunzime. Avem medici
renumiți în lume pentru rezul-
tatele obținute în cercetarea și
practica medicală. Medicii au
fost și cred că mai sunt și buni
patrioți. Au fost prezenți de-a
lungul veacurilor pe câmpurile
de luptă și au dat îngrijire
răniților și bolnavilor, ne-au
redat sănătatea multora dintre
noi. Cum e posibil ca tocmai din
tagma aceasta de intelectuali
de elită să se desprindă aseme-
nea monștri cu chip de om?
Dacă nu mai avem încredere în
medici, atunci în cine? Nu e
destul suferința pe care o avem
când suntem bolnavi? 

●

Ucigași în halate…Ucigași în halate…
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Gheorghe
Funar

ÎÎn mod surprinzător
pentru foarte mulţi români, la
nici 24 de ore de la difuzarea
în mass-media a primei părţi
din Planul secret al Ungariei
pentru anexarea Ardealului, a
reacţionat ministrul de externe
din ţara vecină şi neprietenă de
1.100 de ani, dl. Janos
Martonyi. Într-o conferinţă de
presă extraordinară, şeful
diplomaţiei de la Budapesta a
încercat să-i liniştească pe
români, minţindu-i că Ungaria
recunoaşte consecinţele
Tratatului de la Trianon, (din 4
iunie 1920) şi că nu are
pretenţii teritoriale în ţările
vecine unde trăiesc comunităţi
de maghiari. Ministrul de ex-
terne al Ungariei a recunoscut
că politica de acordare a dublei
cetăţenii a dus la creşterea
semnificativă a numărului de
cetăţeni unguri şi astfel Guver-
nul de la Budapesta este
nevoit să deschidă încă două
consulate în Ardeal, la Târgu
Mureş şi Oradea, fără acordul
Guvernului României.

Până la sfârşitul anului
2013, Ungaria intenţionează
să deschidă câte un consulat
în fiecare judeţ din Ardeal, în
clădirile retrocedate ilegal.
Nmărul foarte mare de con-
sulate ale Ungariei în Ardeal va
fi încă un argument pentru
obţinerea Diktatului de la Brux-
elles, din anul 2014. În timp ce
Ungaria acordă zilnic cetăţenia
ungară la mii de români get-
beget, politicienii şi manipula-
torii de opinie de la Bucureşti
îşi dau cu presupusul privind
nominalizarea ilegală a unor
procurori. În timp ce Ungaria
neprietenă acţionează, la
Bucureşti se parlamentează.
Conducătorilor Ungariei le este
frică de reacţia Poporului
Român, mai ales a românilor
din Ardeal, la aflarea direcţiilor
de acţiune ale Budapestei şi
revizionismului unguresc îm-
potriva României. De ce le este
frică nu vor scăpa !Poporul
Român va putea să aibă în-
credere în declaraţiile
autorităţilor din Ungaria numai
dacă sunt îndeplinite cumula-
tiv, cel puţin, următoarele
condiţii:
1) Parlamentul de la Bu-
dapesta adoptă o hotărâre
privind recunoaşterea Tratatu-
lui de la Trianon şi renunţarea
la orice pretenţii teritoriale şi
amestec în treburile interne ale
României, Slovaciei, Serbiei şi
Ucrainei.
2) Ungaria recunoaşte Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918
de la Alba Iulia şi solicită public
minoritarilor unguri din Româ-
nia să participe la sărbătorirea
Zilei Naţionale a Poporului
Român, care îi găzduieşte de
1.100 de ani, fără se le
perceapă chirie.
3) Parlamentul Ungariei
recunoaşte atrocităţile
săvârşite de unguri în anii
1848-1849 şi după Diktatul de
la Viena împotriva românilor şi
se angajează la plata
despăgubirilor pentru urmaşii
românilor şi evreilor care au

fost asasinaţi în mod bestial în
timpul genocidului din perioada
septembrie 1940 – octombrie
1944 în partea din Ardeal
ocupată de unguri.
4) Preşedintele şi primul min-
istru al Ungariei declară public
că această ţară renunţă la
orice pretenţii teritoriale asupra
Ardealului, încetează să
susţină acţiunile revizionismu-
lui unguresc şi ale lobby-ului
maghiar împotriva României şi
pentru autonomia teritorială a
Grădinii Domnului moştenită
de Poporul Român de la geto-
daci, de la Poporul Primordial.
5) Ungaria obligă bisericile
maghiare din România, Sta-
tusulul romano-catolic şi Or-
dinele călugăreşti catolice
maghiare să doneze Statului
Român toate clădirile,
terenurile agricole şi pădurile
pe care le-au obţinut ilegal în
Ardeal, după anul 1990, pe
calea retrocedărilor şi
împroprietăririlor bazate pe
documente false.
6) Ungaria se obligă şi restituie
integral averea Fundaţiei
Gojdu a Bisericii Ortodoxe
Române.

7) Parlamentul Un-
gariei abrogă Legea dublei
cetăţenii şi încetează acor-
darea cetăţeniei ungare pentru
românii get-beget, cu scopul
de a falsifica realitatea
demografică din Ardeal care
este românească în proporţie
de peste 85 la sută.
8) Guvernul Ungariei cere Gu-
vernului României să-i doneze
toate monumentele criminalilor
unguri existente în ţara
noastră.
9) Ungaria se angajează şi
aplică principiul reciprocităţii
acordând etnicilor români
aceleaşi drepturi pe care le au
minoritarii unguri în România.
10) Ungaria recunoaşte impli-
carea directă în lovitura de stat
din decembrie 1989 din Româ-
nia şi în acţiunile antiromâneşti
din martie 1990 de la Târgu
Mureş.
11) Ungaria încetează să
întreţină vrajba dintre minori-
tarii unguri din România 
şi populaţia majoritară
românească.
12) Ungaria reafirmă că
niciodată nu au avut personal-
itate juridică şi imobile în pro-
prietate atât Statusul
romano-catolic cât şi Ordinele
călugăreşti catolice maghiare
din România interbelică, cea
socialistă şi cea post-
decembristă.

În cele cinci direcţii de
acţiune ale Ungariei şi re-
vizionismului unguresc îm-
potriva României şi Poporului
Român a fost folosită ca vârf
de lance U.D.M.R., organiza-
ţie antiromânească şi
antieuropeană, apărută încă
din 21 decembrie 1989 la Cluj-
Napoca şi Târgu Mureş. Cu
încălcarea Legii partidelor
politice şi fără a fi înregistrată
la Tribunalul Municipiului
Bucureşti, U.D.M.R. a fost
asimilată ilegal cu un partid
politic şi susţinută de către
P.D.S.R. (acum P.S.D.), P.N.L.,
P.D. (acum P.D.L.) şi P.N.Ţ.-
C.D. Deşi este înregistra-
tă ca o organizaţie

neguvernamentală, U.D.M.R.
a participat la guvernarea
României, cu excepţia Guver-
nului Văcăroiu, în perioada
1992-1996. De pe centura
politicii dâmboviţene, premierii
Victor Ciorbea, Radu Vasile,
Mugurel Constantin Isărescu,
Adrian Năstase, Călin Con-
stantin Anton Popescu
Tăriceanu, Emil Boc şi Mihai
Răzvan Ungureanu au luat
U.D.M.R. la guvernarea
României cu toate că membrii
ei nu au votat la referendum
Constituţia ţării noastre, nu re-
cunosc Statul Naţional Unitar
Român, dispreţuiesc Limba
Română şi sfidează drapelul
României. Cei care au ajuns în
funcţiile de Preşedinte al
României, prim-ministru, lideri
ai partidelor politice care s-au
aliat cu U.D.M.R. au refuzat să
ţină seama de profilul
conducătorilor minoritarilor un-
guri din ţara noastră care a fost
prezentat la 1 noiembrie 1928,
în Camera Deputaţilor de sec-
retarul acesteia Emil A. Dan-
dea (fost secretar al Primăriei
din Cluj din 19 ianuarie 1919 şi
fost primar la Târgu Mureş în
discursul intitulat
„Nemulţumirile Ardealului şi
chestiunea minoritară.” Citez
câteva fragmente din acest
discurs al lui Emil A. Dandea :
„În trecutul de dominaţie, ne-a
devenit o a doua natură
dispreţuirea valahului. Cultură,
civilizaţie, pentru noi nu poate
fi decât la Budapesta.
Bucureştenii sunt personifi-
carea bizantismului şi balcalis-
mului celui mai întunecat, unde
mergem numai ca să corupem
şi să facem afaceri în stil bal-
canic. Legile ţării le privim din
punct de vedere al eludării lor,
sau ca să tragem eventualul
profit pe care ni-l asigură.Nu
există între ungur şi ungur de-
osebire, toţi vă urâm, toţi tidem
cu toate mijloacele, la
păstrarea supremaţiei noastre,
ca ceasul reînvierii Ungariei să
ne afle înmulţiţi şi întăriţi
…Trăim cu amintirea
dominaţiei din trecut, pentru
dominaţia care are să ne
revină.Noi folosim toate mi-
jloacele, nu avem ce pierde, şi
numai câştiga putem…

Ce serveşte consoli-
darea României nouă ne
strică.Ce este sfânt pentru voi,
nouă ne este obiect de
batjocură.” Ungaria şi
U.D.M.R. au folosit şi recurg la
toate mijoacele, mai ales cele
ilegale, pentru a crea condiţiile
care să facă posibilă stabilirea
unui nou diktat, Diktatul de la
Bruxelles din anul 2014, vizând
autonomia teritoriala a
Ardealului. Pentru a-i putea
convinge pe liderii Uniunii Eu-
ropene de necesitatea Diktatu-
lui din anul 2014, Ungaria şi
U.D.M.R. acordă o importanţă
deosebită creşterii rapide şi
prin orice mijloace a numărului
de clădiri şi a suprafeţelor de
terenuri agricole şi păduri din
Ardeal deţinute de Statul
Ungar şi de persoanele juridice
şi fizice maghiare. Acest prim
obiectiv din planul secret al Un-
gariei pentru anexarea
Ardealului a fost înscris în
Statutul U.D.M.R. şi reluat la

congresele sale anuale. De
pildă, la congresul U.D.M.R.
din 15-16 mai 1999 care a avut
loc la Miercurea Ciuc, s-a sta-
bilit ca obiectiv prioritar în pro-
gramul de activitate: restituirea
integrală a bunurilor bisericeşti
şi comunitare ilegal confiscate,
naţionalizate, expropriate sau
despăgubirea echitabilă a per-
soanelor în cauză. Pentru a
reuşi în acţiunile sale,
U.D.M.R. a avut relaţii foarte
bune cu P.N.Ţ.-C.D., P.N.L.,
P.D.S.R. şi P.D., partide care
au facilitat intrarea acestei
organizaţii antiromâneşti în
Guvernul României, de unde
să poată lovi în Statul Român
şi în Poporul Român. U.D.M.R.
a încheiat protocoale secrete
cu P.D.S.R. (la 23 decembrie
2000), cu Alianţa D.A. (în vara
anului 2004), cu P.D. (în
toamna anului 2008) şi cu
U.S.L. (în august 2012). Par-
tidele şi alianţele respective s-
au angajat să acţioneze în
Guvernul şi Parlamentul
României pentru a fi realizaţi
paşii mărunţi din politica
U.D.M.R. şi a Ungariei, mai
ales restituirea în natură a imo-
bilelor revendicate de cultele
maghiare. Ungaria a urmărit şi
sprijinit cu tenacitate realizarea
acestui obiectiv mai ales prin
participarea U.D.M.R. la gu-
vernare şi prin reprezentanţii
săi din administraţia publică
locală. În ultimii 16 ani,
reprezentanţii U.D.M.R. au
ocupat funţiile de vice-prim-
ministru (Marko Bella, care a
coordonat Învăţămîntul şi Cul-
tura din România), miniştri (ai
Culturii, Sănătăţii,
Comunicaţi i lor,Turismului,
Apelor, Pădurilor şi Mediului),
secretari de stat (la aproape
toate ministerele şi de delegat
pe lângă primul-ministru pentru
minorităţile naţionale. De
asemenea, U.D.M.R. a condus
o perioadă şi Administraţia
Domeniilor Statului Român. În
ultimii 23 de ani, U.D.M.R. a
obţinut posturi multe de
prefecţi şi subprefecţi în ma-
joritatea judeţelor din Ardeal. În
urma alegerilor locale, mulţi
reprezentanţi ai U.D.M.R. au
fost aleşi direct sau cu sprijinul
P.D.S.R. (P.S.D.), P.N.L.,
P.D.(P.D.L.) şi P.N.Ţ.-C.D. în
funcţiile de primari şi vicepri-
mari, precum şi preşedinţi şi
vicepreşedinţi de Consilii
judeţene. În Consiliile locale şi
în Consiliile judeţene,
U.D.M.R. a negociat obţinerea
funcţiilor de preşedinte numai
la anumite comisii, respectiv
Agricultură, Învăţământ şi
Cultură. De asemenea,
U.D.M.R. a obţinut funcţiile de
conducere la Oficiile de
Cadastru şi Organizarea Teri-
toriului (O.C.O.T.) şi la Arhivele
Statului, în toate judeţele din
Ardeal. Toate funcţiile ocupate
de reprezentanţii U.D.M.R. au
fost şi sunt folosite pentru a
asigura obţinerea de către Un-
garia şi de către persoanele ju-
ridice şi persoanele fizice
ungare a cât mai multe clădiri,
terenuri agricole şi păduri, de
regulă în mod ilegal, pe bază
de acte false. Printr-o astfel de
politică diabolică, desfăşurată
în ultimii 23 de ani, s-a ajuns

ca Ungaria (prin bisericile cato-
lice maghiare) împreună cu
persoane juridice şi persoane
fizice ungare să obţină în pro-
prietate 70-80 la sută din imo-
bilele judeţelor Covasna şi
Harghita. Guvernele post-de-
cembriste, mai ales cele con-
duse de premierii Adrian
Năstase şi Călin Constantin
Anton Popescu-Tăriceanu, în
cârdăşie cu U.D.M.R., au
susţinut, prin multe acte nor-
mative, retrocedările în natură
către bisericile catolice
maghiare, Statusul romano-
catolic, Ordinele călugăreşti
catolice şi urmaşii grofilor un-
guri.Prin retrocedări bazate pe
acte false, Ungaria a dobândit
imobile (clădiri, păduri şi
terenuri agricole) în Ardeal în
valoare de circa 100 miliarde
euro. În baza Legii Ponta prin
care va fi angajată
răspunderea Guvernului
României, în următorele trei
săptămâni, Ungaria şi
U.D.M.R. speră să dubleze
această sumă , tot prin
retrocedări ilegale. Specialiştii
în domeniu, consideră că 80-
90 la sută dintre retrocedările
în natură către bisericile
maghiare, Statusul romano-
catolic , Ordinele călugăreşti
maghiare, alte persoane ju-
ridice ungare şi urmaşii grofilor
unguri au la bază documente
false, acte de corupţie, abuzuri
în serviciu , trafic de influenţă
şi asociere în vederea
săvârşirii de infracţiuni.

Legile retrocedărilor
către cultele religioase
maghiare s-au dovedit a fi ,
prin modul de aplicare şi prin
consecinţele lor, un atentat la
siguranţa naţională şi la in-
tegritatea teritorială a
României.

Ardealul se confruntă
cu o situaţie extrem de
periculoasă şi românii sunt
disperaţi pentru că aproape
toate clădirile din centrul mu-
nicipiilor şi oraşelor sunt reven-
dicate şi cu multe dintre ele a
fost împroprietărit Statusul ro-
mano-catolic, respectiv Biser-
ica romano-catolică, o urmaşă
a Statusului care nu a avut per-
sonalitate juridică, nu a deţinut
proprietăţi şi nu a fost recunos-
cut niciodată de Vatican, Un-
garia şi România. Operaţiunea
de împroprietărire ilegală a
Statusului romano-catolic şi a
Ordinelor călugăreşti maghiare
cu cele peste 2.000 de clădiri
revendicate pe bază de acte
false a început în guvernarea
Năstase şi a fost continuată de
premierii Tăriceanu, Boc, Un-
gureanu şi Ponta. După
retrocedările ilegale ale
clădirilor din zonele centrale
ale municipiilor şi oraşelor din
Ardeal, au ajuns românii să se
simtă străini în ţara lor, în
România moştenită de la geto-
daci şi apărată prin jertfele a
milioane de eroi.

●



4 Tichia de politician

Şi asta tot de la Râm citire…Şi asta tot de la Râm citire…

Iulian
Chivu

DDezbaterile aprinse de
săptămâna trecută din jurul
funcţiei de procuror şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie
(DNA), pentru care Victor
Ponta a desemnat-o pe Laura
Codruţa Kovesi, nu au făcut
decât să confirme interesele
politice din jurul unor funcţii în
puterea judecătorească. Şi
dacă în privinţa celei desem-
nate nu au fost prea multe co-
mentarii altele decât cele din
interiorul Uniunii Social-Lib-
erale (USL), nu acelaşi lucru s-
a putut spune şi despre decizia
lui Daniel Morar de a se re-
trage din competiția pentru
funcția de prim-adjunct al
procurorului general de pe
lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, pe care o ocupa prin
detașare. Știut fiind că Victor
Ponta i-a imputat acestuia „an-
chetarea” gorjenilor privind
unele aspect semnalate la ul-
timele alegeri parlamentare,
Morar și-a motivat demisia cu
pertinență: a nu afecta dreptul
Președintelui de a negocia cu
Ponta (în calitatea lui de min-
istru interimar al Justiției) aduc-
erea la vârful DNA a unor
„oameni dintre cei mai buni”.

Urmărind discuțiile
unor jurnaliști angajați politic,
mi-am amintit că nu numai
etnogenetic Grigore Ureche
avea dreptate când spunea că
„Românii câți se află locuitori
în Țara Ungurească și la
Ardeal, și la Maramorășu de la
un loc sântu cu moldovenii și
toti de la Râm se trag”, ci tot de
acolo ei au moștenit și unele
năravuri. 

De pildă, a încălca
legea cu nonșalanță tot de la

străbunii lor au deprins-o,
fiindcă numai la Roma se
enunțaseră cele mai
sănătoase principii de drept,
ca tot acolo să se ocolească
ori de câte ori excepţia trebuia
să confirme regula (Nulla reg-
ula sine exceptione).
Recomandările Comisiei Eu-
ropene (C.E.) din recentul Ra-
port pe Justiţie (MCV)
mergeau categoric spre ur-
marea căii legale în de-
semnarea candidaților pentru
aceste funcții, însă și noi, ca și
strămoșii de la Râm, am fi dorit
să impunem un alt principiu:
Necesitas non habet legem.
Ori nevoile în cercurile puterii
nu mai pot fi oneste în afara
legii.

Dar oare nu romanii
spuneau că Primum vivere,
deinde philosophare. Și dacă
tot puneau pe primul loc a trăi,
înainte de a filosofa, legile lor
nu puteau să fie rupte de
nevoile care le impuneau și de
fiecare dată orice lege nouă
aducea cu ea și posibilitatea
de a fi fraudată (Inventa lege,
inventa frauda). Or, cazurile
aduse în discuție, adică și cel
al Codruței Kovesi și cel al lui
Morar mi-au lăsat impresia
unui troc politic din care nu au
de câștigat, în cele din urmă,
decât liberalii. Renunțarea la
ministeriatul pe Justiție îi ține
departe de orice suspiciune,
deși și-au spus punctul de
vedere făcând gestul lui Pilat
din Pont. 

Ăi chiar dacă ar fi în
definitv un troc politic, USL s-a
sensibilizat mai mult pe partea
conservatoare, a lui
Voiculescu, el fiind unul din
justiţiabilii despre care s-a vor-
bit mult în timp ce se juca de-a
alba-neagra cu statutul de par-
lamentar tocmai pentru a trage

de timp. Legum servi sumus ut
liberi esse possimus, se
spunea la Râm dintr-un justifi-
cat cult pentru lege; adică să
fim sclavii legilor dacă vrem să
fim liberi. Şi, într-adevăr, unde
nu este justiţie, nu este liber-
tate (Sine Iustitia nula libertas).

Probabil că şi Adrian
Năstase va fi crezut că este
primus inter pares, însă odată
cu el statul de drept a devenit o
promisiune tot mai sigură şi
care nu trebuie să se mai in-
tersecteze cu puterea politică,
oricare ar fi interesele. Prin
opţiunea pentru Laura Codruţa
Kovesi, Victor Ponta a făcut un
pas înainte, dar prin Daniel
Morar a bătut în retragere. A
propune Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM) o listă de
candidaţi eligibili înseamnă a
da un răspuns serios C.E. 

Neîndoielnic că CSM
va încerca să respingă orice
încercare de ingerinţă politică
în sistem, ceea ce îi va uşura
misiunea preşedintelui Traian
Băsescu şi, în acelaşi timp,
premierul Ponta se va detaşa
de orice obligaţie faţă de An-
tena 3 şi va încerca să-şi con-
tureze o nouă imagine, cu mai
multă verticalitate. Ca fost
magistrat, el ştie că încă din In-
stitutele romane din vremea lui
Iustinian Iustitia est constans
et perpetua voluntas sum
cuique tribunes, adică se
defineşte ca a fi voinţa
statornică de a acorda
fiecăruia ceea ce i se cuvine. 

Şi asta tot de la Râm
citire.

●

Până când?Până când?

(continuare din pagina 1)

TToleranţa naşte dară
abuzurile celor toleraţi… Iar
mâine-poimâine ne vom trezi
cu amenzi de nu îi 
vom spune cârpei-drapel…
steag secuiesc, de nu vom ac-
cepta denumirile şi „sim-
bolurile” impuse acum cu de-a
sila.

Evident, nu am fi
ajuns aici fără „contribuţia”
noastră. A celor mulţi, prin
indiferenţă, a celor potriviţi în
funcţii de decizie prin
trădare… Bunăoară, dacă Ac-
ademia Română nu ar fi făcut
exces de zel şi nu ar reformu-
lat în ediţia din 2012 a
Dicţionarului Explicativ al Lim-
bii Române termenul „ţigan”,
considerându-l drept jignitor,
astăzi CNDC nu ar fi „argu-
mentul” de a impune aceste
amenzi aberante. Ce va
urma? Probabil, va trebui să
revizuim şi o parte a literaturii:
„La ţigănci” (Mircea Eliade),
„Ţiganiada” (Ioan Budai-De-
leanu)… Poate şi romanţe
celebre vor ajunge să fie îngâ-
nate subversiv, de la „Cântă-
mi, ţigane!”, la „Ţigăncuţă eşti
frumoasă” ori „Inimă de

ţigancă”!
Toate acestea se pe-

trec în vreme ce, sub nasul
Statului Român, un copil
român este ameninţat de un
etnic maghiar cu tăierea gâtu-
lui! Şi chiar dacă întreg inter-
netul ştie despre cine este
vorba (Teleki Laszlo),
autorităţile continuă cerc-
etarea „în rem” 
(fără cunoașterea persoanei
făptuitorului!). Ba, UDMR ne
mai dă peste nas şi cu un co-
municat de presă în care
condamnă retorica anti-
maghiară din scandalul elevei
care a purtat la şcoală o
bentiţă tricoloră! Dar nu suflă
nimic despre ameninţările cu
moartea la adresa elevei! Şi
cum să nu facă aşa când un
presupus vârf elitist al GDS-
ului, Sorin Ioniţă, scrie în
presa „serioasă” că eleva
româncă „e o proastă mică”. 
Ce au făcut ceilalți intelectuali
români? Au tăcut, pentru a nu
contrazice tocmai o voce a
GDS-ului… Şi nu au
reacţionat nici măcar „telectu-
alii” din sfera politică, la fel de
„toleranţi”, ba, mai rău,
preşedintele PNL Sfântu Ghe-
orghe, Mădălin Guruianu,
avea să catalogheze gestul

elevei ca fiind „necuvenit”.
„Purtarea tricolorului româ-
nesc pe 15 martie – un lucru
necuvenit”. Or, de „la
purtare” la arborare nu este
decât un pas, nu?! Şi numai
mâine o să fim reclamaţi și
pentru arborarea tricolorului!

Căci, doar în ţara
mea, preşedintele UDMR
Sfântu Gheorghe, Antal
Arpad, nu păţeşte nimic când
îi meninţă public pe românii
din Covasna şi Harghita cu o
soartă similară sârbilor din
Kosovo, cu masacrul adică,
dacă Statul Român nu va
acorda autonomie teritorială
pe criterii etnice maghiarilor
din Covasna, Harghita şi
Mureş. 

Şi doar în ţara 
mea guvernanţii asistă
nepăsători cum elevii români
sunt umiliţi, discriminaţi. Cum
într-o şcoală din Oradea, în
„Partiumul” la care visează
iredentiştii, segregarea este
făţişă, de la interzicerea acce-
sului elevilor români la
toaletele folosite de colegii
maghiari (!), la obligarea
aceloraşi elevi de a merge în
altă parte pentru a lua prânzul.

●

„Cu patria în suflet”„Cu patria în suflet”

Romeo
Tarhon

DDupă un sfert de veac
de la zgomotoasa vânzoleală (!)
din 1989, lumea românească de
la oraș și de la sat este de nere-
cunoscut, ca urmare a trecerii de
la cultura de masă, forțată,
impusă și cenzurată de regimul
comunist, la pseudo-cultura de
import, aparent liberă dar
mimetică, epigonică, deșănțată,
fără repere valorice și morale.
Românismul este asaltat, agre-
sat și denaturat pe orizontală și
verticală în toate domeniile, dar
cel mai dramatic este fenomenul
de alterare și falsificare
spirituală, de deturnarea și
îndepărtarea ireversibilă de la
simțirea, vibrațiile și rezonanțele
fără asemuire de frumoase ale
sacrei noastre limbi artistice și lit-
erare prin care, după Enăchiță
Văcărescu și mai ales după
Mihai Eminescu, românii, in-
diferent de baștină, de școală și
de rang, au grăit, au scris și s-au
exprimat artistic și literar cum
nici un alt neam nu a reușit la fel
de original și sensibil, în armonie
și indisolubilitate cu râul,  neamul
și tot ce mișcă-n țara noastră (!).

Astfel s-a remarcat și a
cântărit până acum un sfert de
veac patriomoniul nostru cultural
și spiritual pe care înaintașii și
fruntașii noștri l-au clădit cu ge-
nialitate, cu sacrificii umane și
materiale,  pentru ca, în aceste
vremuri blestemate pe care le
trăim cu un dramatism
înfricoșător cum n-a mai cunos-
cut neamul românesc în istoria
lui zbuciumată și sângeroasă,
diriguitorii noștri cu vocație de
trădători, falsificatori și plagiatori
să aibă ce mistifica, ce descon-
sidera, ce sfida, ce vinde… Cul-
tura, deși s-a dat liber la tipar, la
șevalet, la daltă, la teatru, la film,
la dans, la voce, la instrumente,
la concursuri, la bazare tele-me-
diatice penibile, din nefericire se
stinge, se diluează, se încarcă
de tot ce este mai fals, mai de
imitație, mai de import, mai de
second hand și second life, mai
de kitsch, mai  neromânesc.
Paradoxal, dar chiar și manelis-
mul pervers, toxic și anticultural
a ajuns să fie ”manelizat”, distor-
sionat, viciat de importuri comer-
ciale la modă, destinate
consumului, o modă dirijată abil
de către strategii
m u l t i n a ț i o n a l e l o r …

În această lume tâmpă
și confuză în care mai ales prin
intermediul rețelelor de so-
cializare și al intenetului, românii
au toate șansele să
se…dezromânizeze, am simțit
că este necesară coagularea
unei forme manifeste de
rezistență. Și, dacă deocamdată,
prin militantism civic, antipolitic,
nu am izbutit pe parcursul mai
multor tentative de unificare a
minților și inimilor autentic
românești, să imprim, împreună
cu Grupul de Presă Alcero-
Națiunea, cu Fundația Andrei
Mureșanu ”Deșteaptă-te,
române” și cu alți parteneri de
neastâmpăr, de combustie pen-
tru Neam și Țară, impulsul nece-
sar organizării la nivel național și
transnațional a Mișcării pentru
Unitatea Națiunii Române, aflată
deja în stadiul de constituire

juridică, m-am gândit să creez
deocamdată măcar o formă
literară de rezistență, de expri-
mare a patriotismului, a
naționalismului curat, echilibrat,
pozitiv, unificator în spirit și fapte,
dând sens și rost unei colecții
antologice de poezii izvorâte din
simțirea românească a miilor de
creatori care, fără un stindard
unificator și motivație își irosesc
energiile și harul fără a lăsa pat-
rimoniului literar o operă definită,
solidă, durabilă.

Am mai avut o astfel de
tentativă în anul 2012 când, con-
statând cât har liric se irosește în
on line, indignat că politrucii nu
dau doi bani pe cultură, pe artă,
pe literatură și, revoltat pe scam-
atorismul perfid al doctorului
Sorin Oprescu, ajuns edil (el edil
și eu… editor), de a da prostimii
circ și imagine, nu pâine,
finanțând recorduri dintre cele
mai stupide pentru Guinness
Book, cum a fost  ”cel mai lung
cârnat”, am născocit o adevărată
mișcare lirică pentru intrarea
cultă a românilor în Cartea
Recordurilor, prin cel mai lung
poem colectiv scris de către vreo
națiune. Acestei acțiuni lirice de
masă fără precedent i-am dat
numele ”Rugă fără sfârșit” și, pe
parcursul unui an calendaristic,
împreună cu mii de români
inimoși, inițiați și neinițiați în arta
lirică, am compus peste 26.000
de strofe a câte patru versuri
care alcătuiesc un luuung și su-
uuperb „cârnat” literar demn de
Guinness Book. Din păcate,
administrația de la Londra a
acestui for, mai degrabă comer-
cial și globalist decât transcul-
tural și transnațional, ne-a
refuzat politicos înregistrarea
performanței epopeice scrisă în
superba noastră  limbă
românească, izvorul din
vechimea vechimilor al limbilor
europene, așa cum tot mai clar
și mai răspicat susțin și
dovedesc cercetătorii, paleois-
toricii, lingviștii, traco-dacologii. 

Descumpănit de „ele-
ganta” discriminare a românilor
chiar și prin acest refuz de a val-
ida o astfel de performanță care
ar fi eclipsat nu doar cârnatul lui
Oprescu și ci toate celelalte
națiuni care se laudă cu opere
literare populare epopeice, m-
am gândit să lansez propria
noastră Carte a Recordurilor
Românești, iar până atunci să țin
cumva cuplați la astfel de
fenomene spirituale de masă
creatorii de poezie, amatori și
profesioniști. După volumul an-
tologic ”Rugă fără sfârșit – cel
mai lung poem colectiv pentru
Cartea Recordurilor”, publicat în
2012 cu scopul atestării ineditu-
lui record național, contatând cât
entuziasm,  câtă energie cre-
atoare și câtă dragoste de patrie
există încă în inima secătuită a
românilor, am lansat recent
proiectul editorial ”Cu patria în
suflet – colecție antologică  de
versuri pentru Neam și Țară”.
Prezenta carte cu 35 de autori
este începutul, este întâiul volum
dintr-o serie care sper, ca și
”Ruga” lirică națională alcătuită
din zeci de mii de versuri
românești, să fie ”fără sfârșit”…

●
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Minciuna şi manipularea – dobânzile aferente şi generoase ale „Bank of Isărescu”Minciuna şi manipularea – dobânzile aferente şi generoase ale „Bank of Isărescu”

Cezar 
A. Mihalache

JJocul pe care îl face
Banca Naţională prin
adoptarea unei atitudini dis-
tante și neintervenţionistă în
cazul sucursalei din România a
„Bank of Cyprus”, care a închis
obloanele în faţa deponenţilor
români, bătându-şi efectiv joc
de clienţi, este extrem de per-
iculos. Şi nu doar pentru faptul
că ar putea duce la erodarea
încrederii populaţiei în filialele
altor bănci străine, cât, mai
ales, prin declanşarea unui
proces de retragere a banilor
de către deponenţii altor
instituții bancare în perspectiva
unei posibile repetări a scenar-
iului cipriot. Situaţie în care,
neîndoielnic, pierderile pentru
sistemul bancar românesc ar
putea fi cu mult mai mari decât
suma costurilor unor eventuale
intervenții ale Băncii Naționale.

Astfel, guvernatorul
BNR adoptă o atitudine
distantă, spunând că este
vorba de o sucursală a unei
bănci străine în România şi nu
de o filială a unei bănci
româneşti având capital străin.
Drept pentru care nivelul de
supraveghere şi, în
consecinţă, de intervenţie ar fi
foarte redus, dacă nu chiar
zero! Evident, o minciună
servită publicului în încercarea
guvernatorului de a se de-
barasa de responsabilităţile pe
care le are Banca Naţională,
ca organism de autorizare şi
reglementare a oricărei bănci
din sistemul bancar românesc.

Pentru punctarea
vinovăției românilor care au
devenit clienţi ai băncii cipriote,
la înaintare a fost scos anostul
Vasilescu, omul cu mopul,
acesta trimiţându-i pe
deponenţi la art. „x” din con-
tractul pe care nu l-au citit când
au semnat pentru depozitele

din banca cipriotă, pentru a se
lămuri că şefii lui nu au nici o
responsabilitate din moment
ce instituția a prevăzut acolo
că despăgubirile se fac de
către fondul de garantare din
Cipru. În aparenţă, o
observaţie pertinentă. În reali-
tate, un gest cât se poate de
laș!

Pentru că, deşi „Bank
of  Isărescu” aruncă totul în
spatele deponenţilor, motivând
că nu s-au informat, în acelaşi
timp ignoră faptul că toţi clienţii
au încheiat contracte aici, în
România, și nu în Cipru. Şi nu
suflă o vorbă despre obligaţia
pe care o avea Banca
Naţională de a-i avertiza pe
români în legătură cu riscurile
la care se expun. Sau poate că
mai importantă a fost mas-
carea feluritelor clauze abuzive
ale băncilor?! De care BNR are
habar, dar tace pentru a putea
la rându-i să-şi tragă foloasele
rezultate din obligaţia oricărei
bănci de a constitui rezervele
minime. Căci, este cât se
poate de clar: dacă BNR ar fi
tras semnale de alarmă faţă de
clauzele ascunse, românii ar fi
fost ei mai protejaţi, dar şi în
sistemul bancar ar fi intrat mai
puţine bănci. Iar mai puţine
bănci ar fi însemnat pentru
Banca Naţională mai puţine
rezerve minime obligatorii con-
stituite de băncile ce
funcţionează pe teritoriul ţării
şi, prin urmare, mai puţini bani
în visteriile „Bank of  Isărescu”.
Adică un fond mult mai re-
strâns, de care nu dă oricum
seamă!, şi care permite re-
alizarea acelor venituri din care
Banca Naţională face achiziţii
extravagante într-o perioadă
de recesiune.

Aşadar, primul reproş
care trebuie adus Băncii
Naţionale se leagă de faptul că
nu i-a avertizat pe clienţi băncii
cipriote. O neimplicare ce
seamănă izbitor cu atitudinea

neintervenţionistă din perioada
supradezvolării creditării, când
românii erau împinsi spre îm-
prumuturi exagerate, inclusiv
sub garanţia guvernanţilor că
ţara merge spre bine şi vor
avea resurse să achite datoriile
făcute (să nu uităm de cred-
itele cu buletinul), iar BNR nu
avertiza asupra riscurilor,
asupra șansei de a se ajunge
la executări silite pentru un biet
frigider sau un televizor de
care clienţii s-au bucurat în fal-
sul „boom” economic al acelor
ani.

Guvernanţii şi guver-
natorul pleacă probabil de la
premiza că într-o ţară în care
feluritele sisteme de spoliere a
românilor, de la fondurile „de
investiţii” într-un somn
(ne)liniştit la celebrele scheme
piramidale, s-au însăilat unul
după altul, fiecare pe fondul de
furt şi devalizare produs de cel
anterior, fără ca perdanţii să
înveţe ceva ori să aibă o
reacţie pe măsura pierderilor fi-
nanciare suferite, protestând
faţă de toate instituţiile nevigi-
lente ale statului (inclusiv BNR
care, de exempu, a girat con-
tractul în care a fost implicat
CEC și unul dintre fondurile de
investiţii devalizatoare!), atunci
şi eventualele pierderi produse
clienţilor români ai băncii cipri-
ote vor fi suportate fără prea
multă agitaţie în spaţiul public.
Poate că guvernanţii şi, din
nou!, guvernatorul ma-
tusalemic, se bazează pe fap-
tul că nici de data aceasta nu
va exploda mămăliga sub gea-
mul Băncii Naţionale, instituție
care s-a spălat de atâtea ori pe
mâini de responsabilităţile pe
care le avea faţă de oricare
client al oricărei bănci din sis-
temul bancar românesc.

Desigur, este la fel de
probabil ca această atitudine
să aibă un scop și mai precis:
acela de a verifica dacă
românii sunt, ca nivel de su-

portabilitate în cazul 
unor pierderi financiare
substanțiale, la fel de liniştiţi ca
aceia din vremurile jocurilor pi-
ramidale şi a fondurilor „de
investiţii”. La fel de lipsiţi de en-
ergie în apărarea propriilor in-
terese, la fel de „neexplozivi”.
O verificare care ar permite
BNR şi guvernanţilor să mod-
eleze scenariile de acţiune în
cazul unor viitoare crize ban-
care şi financiar-economice,
pentru a apăsa pe anumite
pârghii cu încredinţarea că
românii nu vor reacţiona mai
mult decât o fac de fel.

Al doilea reproş care
trebuie adus Băncii Naţionale
se leagă de felul în care
slujbașii ei au pus batista pe
ţambal. Au aruncat totul în
spatele deponenţilor, vinovaţi
pentru că nu s-au interesat că
respectiva bancă nu este una
românească (nici măcar una
românească având capital
străin!), ci o sucursală a unei
băncii străine care poate opera
în România dincolo de cadrul
de reglementare obişnuit al
BNR. Deşi, cu numai zece zile
înainte de închiderea băncii,
chiar guvernatorul spunea ca
nu există nici un risc pentru de-
ponentii din Romania, că
băncile cipriote din România
sunt SIGURE fiind supraveg-
heate de BNR!

În fapt, ceea ce nu
spune Mugur Isărescu este
faptul că deponenţii nu au cum
să afle adevăratul statut al unei
băncii; care este sucursală şi
care este „independentă”. De
fapt, abia acum, prin acest
scandal, a ieşit la lumină faptul
că în România fiinţează şi o
asemenea bancă! Or, pentru
aceasta, BNR trebuie să-şi
asume responsabilitatea. Nu
să-l trimită la rampă pe omul
cu mopul să se răţoiască la
jurnaliştii prea curioşi, pe care
îi avertizează că, deși în
Constituţie este prevăzut drep-

tul la opinie, asta nu înseamnă
și dreptul de a face şi analize
financiar-bancare (dixit
…escu!).

Pe de altă parte, ar
trebui văzut dacă alte sub-
sidiare ale băncii cipriote îşi
permit un asemenea compor-
tament sau, la noi, permisivi-
tatea guvernanţilor şi a
guvernatorului a creat un cadru
aparte! Pentru că, în aceeasi zi
în care în România se închidea
sucursala „Bank of Cyprus”,
Anglia salva economiile a
peste 15 000 de deponenti,
clienţi care riscau să piardă de-
pozitele de peste 100 000 de
euro după lichidarea băncii-
mama din Cipru. Ba, chiar şi în
Grecia problema a fost
rezolvată, prin preluarea celor
băncilor cipriote de către o
bancă grecească, apelându-se
la fondurile mecanismului de
salvare a băncilor din Grecia.

De ce la noi nu s-a
procedat așa? De ce Fondul
de Garantare a Depozitelor nu
a asigurat prin finanțare fie pre-
luarea „Bank of Cyprus” de
către o bancă românească, fie
preluarea chiar de către Fond
a administrării băncii după
obţinerea acordului Băncii
Centrale a Ciprului? De ce a
trebuit să se ajungă la o
situație de incertitudine din
cauza unei instituții bancare
care, deși deţine numai… 0,7
la sută din activele sistemului
bancar românesc, ar fi putut
produce, prin contagiune, un
adevărat haos? De ce a trebuit
alimentată această stare chiar
de către autorităţi, cu o
săptămână înainte de
închiderea băncii, guvernatorul
spunând pe şleau că nu-i pasă
de cei ce au peste 100 000 de
euro în conturi, iar economis-
tul-şef al BNR sfătuindu-ne să
ne ţinem banii în depozite mai
mici și în mai multe bănci…

●
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Romeo
Tarhon

LLa un sfert de veac
după scuturarea jugului co-
munist (!), România este o
mare piață a piețelor de des-
facere și consum fără
producție. Este o piață a
dramelor capitalismului
atroce, o piață a jafurilor
sălbatice asupra avuției
naționale, o piață a muncii dis-
perate pentru cel mai mic
salariu și cele mai mari prețuri
din Europa, o piață a
prostituției generalizate, de
sus de la președinție, parla-
ment, guvern, academie, par-
tide, instituții și până jos, la
centură și colțuri de stradă, o
piață a foamei și bolilor, a ali-
mentelor toxice, contrafăcute,
a medicamentelor care ucid
încet și sigur… 

Dar, poate nu știați, în
marea noastră piață de con-
sum fără producție și fără alte
venituri la buget – din care
jumătate se scurge în con-
turile prădătorilor statului –

decât cumplitele taxe, im-
pozite, prețuri și costuri insu-
portabile pentru ultilitățile
vitale, și-a făcut un loc de
groază și piața executărilor
silite care cunoaște o creștere
alarmantă de la an la an în ul-
timul cincinal blestemat de
prăbușire a economiei care,
nu se știe prin care minune la
noi duduia în vreme ce lumea
occidentală tocmai se
cutremura economic, finan-
ciar și imobiliar și în vreme ce
la noi băncile, ofițerii de cred-
ite și proxeneții împrumuturilor
cu buletinul  îi rugau pe
români să împrumute sume
fabuloase cu dobânzi fabu-
loase. Nu pot să-mi șterg din
minte cum însuși
cotrocezidențialul nostru cel
mai suspendat a ieșit pe sticlă
și a îndemnat românii să ia cu
încredere credite, în timp în
America, Irlanda și tot occi-
dentul ate începuseră să facă
ravagii criza, falimentele,
insolvențele, executările…

Și poate mulți români
încă  nu știu că, dintre miile de
candidați pentru un fotoliu

(ș)parlamentar, care au
trâmbițat în campanii promisi-
uni de îmblânzire a balaurilor
bancari, șase aleși PSD,
care, în campania lor guralivă
strigaseră și ei  că vor face
totul, dacă vor fi votați, ca să
le ușureze viața îndatoraților
la bănci și hărțuiților de către
executori și recuperatori, in-
spirându-se dintr-o lăudabilă
măsură legislativă spaniolă
care funcționează, au propus
un proiect de lege pentru
amânarea cu doi ani a
executării silite a restanțierilor
aflați în imposibilitatea de a
mai face față ratelor la credite
și la costurile împovărătoare
la utilități. 

Urma să beneficieze
de această lege categoria
cetățenilor cu venituri sub
pragul salariului mediu pe
economie, a familiile nevoiașe
din diferite motive, care nu au
alte bunuri, venituri și conturi
bancare care să acopere da-
toriile. Se prevedea, în fapt,
amânarea cu doi ani de la  ex-
ecutarea silită a locuințelor și
aruncarea amărâților în

stradă. Având în vedere că din
cifra (reală, conform unor
surse din sistem) de aproape
două milioane de români
depășiți de costurile pentru 
returnarea împrumuturilor,
dobânzilor și penalităților,
dramatică este situația celor
care au gajat creditele cu imo-
bilele în care locuiesc, sau și-
au ipotecat locuințele pentru
care s-au îndatorat la îndem-
nul parșiv al ”luminaților” ocul-
tei bancare și politice, o astfel
de măsură de păsuire până la
o eventuală redresare ar fi
fost o faptă istorică și
aducătoare de voturi în cam-
paniile viitoare pentru USL-ul
zdrobitor de majoritar în toate
structurile statului, mai ales
prin anihilarea efectului de
creștere apăsătoare la buget
a numărului de asistați social
și de prăbușire galopantă a
prețului imobilelor.

Dar, ceea ce mulți
români nu au aflat, știrea
trecând aproape neobservată
la fel cum, în urmă cu cinci-
șase ani, trecea neobservată
criza devastatoare în lume și

așa cum trec la noi neobser-
vate, nemediatizate, cele mai
importante evenimente pentru
țară și națiune, sufocate abil
de scandaluri și evenimente
fabricate pentru distragerea
atenției românilor, este faptul
că, recent, bravul nostru gu-
vern USL a respins cu
bărbăție această inițiativă, cel
mai șocant motiv fiind acela
că o astfel de lege ar fi
abuzivă, ar favoariza un
număr foarte mare de dator-
nici (adică de votanți ai
majorității la putere…), cu im-
pact negativ asupra sistemu-
lui bancar și a regiilor, acestea
constituind principala piață a
furnizorilor de cotizații și șpăgi
politice care au transformat
România în campioana
mondială a corupției. 

Așadar, români, asta
ați votat, asta aveți: un execu-
tiv și un legislativ USL care vă
execută silit…

●


