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„Timpul este lumină. 

Dar lumina, ce este Lumina?”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

A luat foc tuciul de cioabă!A luat foc tuciul de cioabă!

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎmpins de la spate
de politichia „rromă”, căci
pricepere pentru aşa
iscusinţă nu ar avea nici de
şi-ar regăsi mintea de pe
urma „regatului” de şatră, să
ceară drepturi „regale” (şi nu
egale, pentru că pe astea le
au!) pentru ţigănia din textul
a ceea ce va fi proiectul de
revizuire al Constituţiei,
ciobul din cioaba de oală
spartă a presupusei
reprezentării „rrome”, a în-
ceput să pisese, după mod-
elul maghiarimii iredentiste,
sticla spartă pe care ar vrea
alogenii şi veneticii să ne în-
genuncheze ca neam,
tradiţii şi istorii. Iar cum
maghiarimea revizionistă
cea hidos mascată „politic”
a zbierat că vrea definirea în
viitoarea lege supremă a
contribuției „comunității et-
nice” la realizarea României
de azi, şi ţigănia din cioaba
„regală” s-a trezit a-şi striga
pretenţiile.

Pentru început a pus
pe tapet o presupusă dis-
criminare care li se
pregăteşte ţiganilor şi la
care a mânjit a susţinere
necondiţionată şi faţa de cal
a eurparlamentalismului de
Cotroceni. Prin urmare, ciob
de cioabă a început a urla
din pastrama lui de oaie,
aidoma maghiarimii de sub
şaua caiilor, că se
pregăteşte scoaterea
rromilor din… Constituţia
ţării! Că nu a citit actuala
lege nu ar fi bai, pesemne
nu i-a dat voie nevasta să-i
ia cititorul de rânduri de la
telenovele pentru aşa ceva!,
dar chiar să cadă într-o
asemenea prosteală nu e
de aici de colo. Căci, „rromii”
nu vor fi scoşi din constituţia
ţării pentru că oricum nu se
găsesc acolo. La mijloc era
vorba de altceva, dar
„regele” a prins vorba după
cum a înţeles el. Suficient
pentru ca toţi aceia care îl
instigă să-l învârtă după
ghiul, scopul fiind acela de
a-l face să ceară, în numele
ţiganilor, introducerea în
constituţia revizuită a
noţiunii de „comunităţi
rrome”. Evident, alături de
cele maghiare, pentru a
completa producerea pe
bandă  a unor false argu-
mente şi teze ce ar permite
declararea ulterioară a
României ca stat

mutinaţional. Căci, în clipa
în care în constituţie se va
vorbi de „comunităţi” (pentru
început, maghiare şi rrome)
care au făcut istoria cot la
cot cu românii, drumul spre
statul multinaţional şi, mai
ales, federal va fi netezit.

Dovada că zisul ciob
de cioabă a sclipit în dintele-
i de aur replici gata
„învăţate” (după ureche, că
unde-i loc de citit pe litere şi
învăţarea după oralitatea
şoptită e deificilă), pe care
le-a „reflectat” oricum prost,
vine din principalul argu-
ment „ştiinţific” pus în joc;
acela că ţiganii s-ar simţi de-
a dreptul umiliţi de români
din cauza folosirii de către
aceştia a denumirii „ţigan”.
Spune ciobul „regal” că ar fi
ca şi cum ungurilor li s-ar
spune „bozgori”. Ba, era să
verse ca din oală Cioabă,
aidoma botezării altora cu
termenul de „jidan”. Dar s-a
oprit cu vorba în gât, dar nu
din isteţime, ci pesemne i-a
tras cineva de la ureche pot-
coava de aur pe care o
folosea pe post de telefon în
conversația de la o emisi-
une.

Că din ungurime îi
vine chemarea la „dreptate”
se mai vede şi din felul în
care consiliul de discrim-
inare a românilor a forfetat
nişte amenzi uluitoare pen-
tru cei ce mai pronunţă
după dicţionar termenul de
ţigan, dar şi din felul în care
noul subiect a fost pus pe
tapet chiar în ziua în care
maghiarimea iredentistă
anunţa triumfătoare felul în
care toate cele trei
formaţiuni etnico-politice
(Uniunea Democratică a
Maghiarilor din România,
Partidul Civic Maghiar şi
Partidul Popular al Maghiar-
ilor din Transilvania) vor
comemora împreună Tri-
anonul, înfigând şi mai
multe cârpe secuieşti prin
ţară.

În fapt, aprinderea
focului sub oala de cioabă
s-a făcut pe seama iniţiativei
a doi români adevăraţi, par-
lamentarii liberali Mircea
Dolha şi George
Crăciunescu, care au venit
cu iniţiativa de a se scrie în
noua constituţie, pentru a
apăra identitatea noastră şi
a evita confuziile voite dintre
români şi „rromii” (care nici
de la Roma nu au
chemare!), a menţiunii că
nici o minoritate, cu excepţia
celor cu rădăcini comune şi

atestate ştiinţific cu românii
(precum aromânii), nu are
dreptul de folosi în titulatura
oficială termenul român sau
derivate. Alminteri, nu este
exclus să ne trezim cu alte
minoriăţi care vor prelua de-
rivate din sfintele cuvinte ale
identităţii noastre.

Şi avem nevoie de
asemenea iniţiative! Mai
ales acum când, prin toate
cotloanele societăţii, se fac
presiuni pentru ștergrea
identităţii noastre. De cele
„directe”, ale veneticilor, ne
putem poate apăra; căci le
dibuim. Dar cele insinuate,
la limita manipulării şi diver-
siunii, ne pot destructura
uşor-uşor identitatea. Sunt
deja nenumărate ong-uri şi
felurite personalităţi care au
picat în capcana petiţiilor
on-line vizând, de exemplu,
rebotezarea ţării drept
„Dacia”, toţi fiind dispuşi să
renunţe la numele de
România fără să-şi dea
seama că fac jocul ţiganilor
care visează deja r(r)omâ-
nia lor! Iar asta în vreme, ce
ordonanţa care blochează,
din vremea „românului”
Adrian Năstase, posibili-
tatea denumirii firmelor cu
identităţi româneşti, nu a
fost nici până astăzi anulată.

De aceea, trebuie să
ne rostim şi noi cuvântul.
Pentru că, în vreme ce
minorităţile îşi scriu propriile
părţi de constituţie (prin care
nu doar că îşi supralicitează
identităţile lor, dar crează şi
premizele disoluţiei
românismului în fabulaţiile
lor), noi, majoritarii, facem,
chipurile, dar manipularea
este evidentă doar dacă
pronunţi numele „foru-
murilor” care vorbesc în nu-
mele nostru, doar propuneri
vizând drepturile prim-min-
istrului, resticţiile
preşedintelui, corectarea
activităţii CCR-ului, toate
acestea în timp ce stăm
cuminţi la locurile noastre,
aşteptând să aflăm şi noi,
prin gura şefului comisiei de
revizuire, ce propuneri am
mai făcut!

Ar fi de râs, dacă nu
ar fi, nu de plâns, ci de
smuls părul din cap de
neghiobie…

●

Maria
Diana Popescu

RRegionalizarea şi re-
vizuirea Constituţiei sunt nişte
gogomănii mari decât Casa
Poporului, iar iniţiatorii nu trebuie
priviţi cu omanitate, pentru că
marşează pe împărţirea, ca pe
un tort, a naţiunii. Ne aşteptăm la
măsuri punitive pentru
următoarea perioadă, şi nu ştiu
de ce gândul îmi zboară la
măsurile luate de proprietarul
unui magazin de cosmetice din
China, care şi-a obligat angajaţii
să meargă în patru labe în pub-
lic. A motivat el, pentru a le testa
capacitatea de rezistenţă. Dacă
tot mergeau în patru labe, de ce
nu s-a găsit cineva să sară la
gâtul patronului şi să-l muşte. În
loc să fie numărate craterele din
asfalt sau şcolile care abia mai
stau în picioare în satele
româneşti, statisticienii socotesc
cât au cheltuit românii de
sărbători, cât au câştigat mar-
cheturile, câţi hectolitri de vin s-
au băut, câţi români înecaţi cu
sarmale sau îmbătaţi au ajuns la
urgenţe. Toate acestea, la
vedere, exagerate, pe ecrane.

Nu vă uitaţi la ce spun
televizoarele despre români!
Românul ştie să muncească,
ştie să se şi distreze, inteligenţa,
cumpătarea şi omenia fac casă
bună cu românul. El a plătit şi
plăteşte cu vârf şi îndesat oalele
sparte de clasa politică şi locul
de sub scara UE. „Statisticienii”
ar trebui să insiste mai mult pe
milioanele de euro cheltuite pe
studii de fezabilitate, pe faptul că
statul cheltuieşte anual pe dru-
muri naţionale şi autostrăzi la fel
cât a costat Casa Poporului, deşi
ele nu-s decât pe planşete.
„Adevăratul patriot este cel care-
şi apără Ţara împotriva guvernu-
lui său” - Mihai Eminescu. Deci,
nu renunţaţi la conştiinţă! Nici la
dragostea de Ţară! Nu renunţaţi
la naţiune în favoarea
federalizării confiscătoare!
Luptaţi pentru drepturile şi
libertăţile voastre! „Olimpienii” şi-
au dezvoltat o adicţie (practic, un
mecanism de dependenţă ca la
droguri, cofeină, alcool sau
nicotină) pentru dominare şi dis-
trugerea identităţii naţionale,
pentru demolarea oricărei
industrializări, pentru suprimarea
oricărei dezvoltări ştiinţifice, pen-
tru controlul asupra
învăţământului şi sănătăţii şi
populaţiei. „Olimpienii” reglează
cum vor scala aparatului mondial
de acaparare, roţile crizei glob-
ale şi aşa-zisele măsuri de aus-
teritate sau antiteroriste.

Lucruri noi se întâmplă
pe planetă şi în Ţară. Din mai a
intrat în circulaţie noua bancnotă
de cinci euro, a cărei înfăţişare
se cosmetizează pentru prima
dată. Noul model, cu elemente
superioare de siguranţă, va cir-
cula în paralel cu vechea
bancnotă pe parcursul
următorilor ani, care îşi va păstra

însă valoarea pe termen nelimi-
tat şi va putea fi preschimbată
oricând la băncile centrale
naţionale din zona euro. De pe
bancnota de cinci euro, person-
ajul mitologic Europa priveşte
neputincios cum suprafeţe mari
de teren agricol de pe continen-
tul Europa sunt şi vor fi aca-
parate de speculatori şi
cumpărători bogaţi, în acelaşi
mod ca în ţările aflate în curs de
dezvoltare. Fermierii locali sunt
eliminaţi de pe piaţa tranzacţiilor
cu terenuri agricole de „corporaţii
chineze în Bulgaria, de fonduri
suverane bogate şi fonduri spec-
ulative din Orientul Mijlociu în
România, de oligarhi din Rusia şi
companii imobiliare specializate
în tranzacţii cu terenuri agricole”,
cu toţii atraşi de subvenţiile con-
sistente oferite de Politicile Agri-
cole Comune ale U.E., scrie „The
Guardian”. Altă bancnotă celebră
a lumii îşi va schimba înfăţişarea
cu data de 8 octombrie 2013.
Rezerva Federală din SUA a re-
desenat bancnota de 100 de
dolari cu noua „faţă” a lui Ben-
jamin Franklin. Perioada de în-
locuire ar putea fi destul de lungă,
având în vedere că vorbim de-
spre cea mai cea mai răspândită
bancnotă. Revenind în Ţară, de
la începutul lunii mai, A.S.F., o
altă găselniţă contraproductivă
de cheltuit bugetul, a preluat
atribuţiile Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor şi
Comisiei de Supraveghere a Sis-
temului de Pensii Private din
România. Autoritatea pentru
Supravegherea Financiară este
condusă de 17 barosani purtători
de carnete de partid, cu mandat
pe cinci ani. Pe scurt, ei pot
acorda, suspenda sau retrage
autorizaţii în domeniul non-ban-
car, pot controla activitatea pieţei
de capital, sectorul asigurărilor şi
cel al pensiilor private, domenii în
care se rulează anual, aproxima-
tiv 15 miliarde de euro. Pentru
efortul lor deosebit au lefuri de in-
vidiat, la nivelul guvernatorului
„benere”, adică peste pais-
prezece mii de euro lunar. Başca
puzderia de birocraţi ai noului or-
ganism, şi ei cu câteva mii de
euro pe lună. De parcă banii
noştri ar ieşi ca şuruburile de la
strung, fără prea mare efort sau
responsabilitate. O altă mega-
afacere, de unde vor rezulta alţi
îmbogăţiţi la minut. Cum este de
pildă şi afacerea de milioane de
euro a câinilor fără stăpîn. Bani
încasaţi de firmele desemnate de
primării pentru gestionarea ani-
malelor. Cu toate acestea, mii de
persoane sunt muşcate anual pe
străzi. Dacă n-ar mai fi mai-
danezii, firmele astea ar mai primi
bani de pomană de la guvern? E
contraindicat să-i sterilizeze.
După aia ce mai fac? Cum îşi mai
justifică obiectul muncii?  Potrivit
unei investigaţii realizate de „Rise
Project”, în marile oraşe din Ţară
s-a dezvoltat o industrie
subterană a câinilor, controlată
de afacerişti controversaţi şi
tolerată de autorităţile locale.

●

„Olimpienii”, câini fără stăpân...„Olimpienii”, câini fără stăpân...
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Drama generalilor postdecembrişti !Drama generalilor postdecembrişti !

Remus
Macovei

EEste consternant să
constaţi că în România, pe par-
cursul a 60 de ani (1888-1948)
au fost condamnaţi pentru
fapte de corupţie cinci generali,
iar pe parcursul a 23 de ani
(1990 – 2013) au fost
condamnaţi 25. Dacă mai
adaugi şi cei 55 de generali
care sunt în vizorul DNA, cei
trei generali care au beneficiat
de prescrierea faptelor şi cei
șapte care au beneficiat de
NUP-ul salvator al generalului
Samoilă Joarză (acesta din
109 dosare instrumentate în
legătură cu armata, în 108 a
dat NUP) vom avea o situaţie
care ar trebui să fie alarmantă
pentru cei care conduc des-
tinele României.

A. Situaţie statistică privind
condamnările generalilor
români:

I. Generali români condamnaţi
pentru fapte de corupţie

1.Gen. Alexandru Anghelescu-
ministru de război,1888, con-
damnat pentru luare de mită şi
abuz de putere, trei luni în-
chisoare ;
2.Gen.N.Dumitrescu Maican –
comandant flotilă, 1888, con-
damnat pentru luare de mită şi
abuz de putere, zece luni în-
chisoare;
3.Gen.Constantin Dumitrescu
– comandant al
Jandarmeriei,1935, con-
damnat pentru corupţie, 5 ani
închisoare, mort în timpul
detenţiei;
4 Gen. lt. Septimiu Pretorian –
Şef al M.S.M.,1948, con-
damnat pentru luare de mită şi
abuz de putere, 12 ani în-
chisoare;
5 Gen.Mr. Alexandru Batcu –
comandant al Comenduiri
Pieţii Bucureşti,1948, con-
damnat pentru luare de mită şi
abuz de putere, 12 ani în-
chisoare;

...după 1990:

6. Gen.Bg. Valeriu Ursu Gheo-
rghe – Director General al RA
Romtehnica,1996, condamnat
pentru fals intelectual, fals în
inscrisuri sub semnătură
privată şi instigare la aceste
infracţiuni ( dosarul Ţigareta 1),
doi ani cu suspendare ;
7.Gen Bg. – Viorel Cheptine –
comandant al C.10 A, 1999,
condamnat pentru abuz în ser-
viciu, doi ani cu suspendare;
8. Gen. Bg. Gheorghe Florică
– fost Şef al Gărzi Financiare,
2002, condamnat pentru un
prejudiciu de 30 mld. lei vechi
la bugetul de stat (dosarul
Ţigareta – Portul Vechi), șase
ani şi patru luni închisoare;
9. Gen.Bg. (r) Lazăr Iliescu –
fost director adjunct al Direcţiei
Audit Intern din M.Ap.N.,2004,
condamnat pentru favorizarea
mai multor societăţi comerciale
pentru obţinerea unor con-
tracte şi luarea de mită, trei ani
închisoare cu suspendare;
10. Gen Bg.(r) Corneliu Baltă –
rezervis, 2005, condamnat

pentru înşelăciune şi deturnare
de fonduri, șase ani şi șase
luni închisoare;
11. Gen.Bg. Ştefan Blaj – şef
Secţie Medicală I,la Spitalul
Clinic de Urgenţă Militar Cen-
tral Bucureşti, 2005, luare de
mită, unan şi șase luni în-
chisoare cu suspendare;
12. Gen. Bg. Septimiu Neftalin
Caceu – şef al Statului Major la
C.1A., 2006, condamnat pen-
tru trafic de influenţă, trei ani
închisoare cu suspendare;
13. Gen. Mr. Marin Măciucă –
comandant al Comandamentu-
lui Logistic Întrunit, 2007, con-
damnat pentru abuz în serviciu
contra intereselor publice în
formă calificată şi continuă
(dosarul Ripstop), patru ani în-
chisoare;
14. Gen. Mr. Adrian Tilincă –
locţiitor al comandantului Co-
mandamentului Logistic În-
trunit, 2007, condamnat pentru
abuz în serviciu contra intere-
selor publice în formă calificată
şi continuă ( dosarul Ripstop),
patru ani închisoare;
15. Gen. lt. Ionel Marin – ad-
junct al directorului SRI, 2011,
condamnat pentru fals în
declaraţii, unan închisoare cu
suspendare (dosar Case pen-
tru generali – varianta SRI);
16. Gen. Dumitru Zamfir – ad-
junct al directorului SRI, 2011,
condamnat pentru fals în
declaraţii, un an închisoare cu
suspendare (dosar Case pen-
tru generali – varianta SRI);
17.Gen. Bg.(r) Dănuţ Saulea –
rezervist, 2011, condamnat
pentru trafic de influenţă, trei
ani închisoare cu suspendare;
18. Gen Mihail Popescu – fost
şef al S.M.G., 2012, con-
damnat pentru prejudicierea
SMFT cu suma de 1,26 mil-
ioane de euro, patru ani 
închisoare cu suspendare
(dosarul Tofan);
19. Gen. Eugen Bădălan – fost
şef al S.M.G., 2012, con-
damnat pentru prejudicierea
SMFT cu suma de 1,26 mil-
ioane de euro, patru ani în-
chisoare cu suspendare
(dosarul Tofan);
20.Gen.Bg. Neculae Oţelea –
fost şef Serviciu Logistic al
SMFT, 2012, condamnat pen-
tru prejudicierea SMFT cu
suma de 1,26 milioane de
euro, patru ani închisoare cu
suspendare (dosarul Tofan);
21.Gen.Bg. Petre Trandafir –
comandant al ISU”Dobrogea”,
2012, condamnat pentru tru-
carea concursului de angajare,
trei ani şi jumătate închisoare
(dosar Angajări ISU
Constanţa);
22. Gen.Bg.(r) Cătălin Voicu –
rezervist, senator, 2012, con-
damnat pentru trafic de
influenţă şi fals în inscrisuri,
cinci ani închisoare ;
23.Gen.Bg. Traian Nistor – fost
comandant al Comandamentu-
lui Logistic Întrunit , 2012,con-
damnat pentru complicitate la
evaziune fiscală, trei ani în-
chisoare cu suspendare;
24. Gen Bg. (r) Vasile Cocoşilă
– rezervist, director al sucur-
salei Astra Asigurari
Reşiţa,2012, șase luni cu sus-
pendare ;
25.Gen. Dumitru Cioflină – fost
şef al S.M.G , 2013, con-

damnat pentru abuz în servi-
ciu, doi ani închisoare cu exe-
cutare (Dosarul Schimb de
teren M.Ap.N- Gigi Becali);
26. Gen.Lt.Olimpiador An-
tonescu – şef al Jandarmeriei,
2013, condamnat pentru abuz
contra intereselor publice, trei
ani cu suspendare ( dosar
Angajări Jandarmerie);
27.Gen. Bg. Nicolae Rugină –
adjunct al Inspectoratului Jan-
darmeriei, 2013,condamnat
pentru abuz în serviciu, un an
şi jumătate închisoare cu sus-
pendare (dosar Angajări Jan-
darmerie);
28. Chestor Cristian Baci –
Secretar General al MAI ,
2013,condamnat pentru abuz
în serviciu, doi ani şi jumătate
închisoare cu suspendare
(dosar Angajări Jandarmerie);
29.Chestor Adrian Pătraşcu –
Director General al Direcţiei
Management Resurse Umane,
2013,condamant pentru abuz
în serviciu, trei ani închisoare
cu suspendare( dosar Angajări
Jandarmerie);
30. Chestor şef de poliţie Ion
Valentin Opritescu – Director
General al Direcţiei Financiare
MAI, 2013, condamnat pentru
abuz în funcţie, doi ani şi șase
luni închisoare cu suspendare
(dosar Angajări Jandarmerie);

II. Generali vizaţi de anchete
ale DNA în curs de
desfăşurare:

a) Dosarul “Case pentru gen-
erali – varianta M.Ap.N.- 1999”

1.Gen. Constantin Degeratu –
fost şef al SMG şi consilier
prezidenţial;
2 Gen.Bg. Constantin Lucescu
– fost consilier juridic la SMG;
3 Gen.Lt. Neculai Bălan – fost
ataşat militar în SUA;
4. Gen.Lt. Ioan Gavril Ghiţaş –
foat reperezentant militar la
Bruxelles;
5.Gen. Vasile Apostol – fost
locțiitor al șefului Statului Major
al Forțelor Terestre și Inspec-
tor-șef al Inspectoratului Ar-
matei Române;
6.Gen. Bg. Tiberiu Mărineanu
– fost şef al Instrucţiei şi Doc-
trinei la Statul Major al Aviaţiei
şi Apărării AA ;
7. Gen.Bg. Cornel Oancea -
8. Gen.Mr. Gheorghe Lungu –
fost sef adjunct al Directiei
Contraspionajului Militar;
9.Gen.Bg. Ghiţă Ciubotă – fost
comandanat al Comandamen-
tului Teritorial Bucureşti;
10. Gen. Tiberiu Costache –
fost prim adjunct al şefului
SMG;
11. Gen. Bg. Nicolae Oprea –
fost inspector general al In-
spectoratului General al Poliției
de Frontieră;
12. Gen.Mr Marin Stafie – Fost
locţiitor al SMFT şi şef al
Direcţiei Logistice /SMG;
13. Gen. Mr. Paul Vasile – fost
Şef al Direcţiei Planificare
Strategică al SMG;
14. Cam. Ştefan Benţa – fost
Inspector pentru marină în In-
spectoratul General al Minis-
terului Apărării Naţionale;
15. Gen. Viorel Bârloiu – fost
consilier de stat la Departa-
mentul Securității Naționale și
secretar al CSAT;

16.Cam. Virgil Stoica – fost
Prim locţiitor al şefului Statului
Major al Forţelor Navale şi co-
mandant al Comandamentului
Operaţional “Dobrogea”;
17.Am. Corneliu Rudencu –
fost şef al SMFN;
18.Gen. Nicolae Păştinică –
fost şef al Corpului de control
al M.Ap.N. În anul 2000
dosarul a fost a fost închis,
fiind redeschis în anul 2005.
(Sursă-Jurnalul Naţional din 4,
5, 6 şi 8 septembrie 2000, 20
mai 2008)

b) Dosar Banca internaţională
a Religiilor, 2000:

1.Gen. Gheorghe Bucşe – fost
şef la SMFA;
2. Gen.Ion Săndulescu – fost
şef al Statul Major al Aviaţiei şi
Apărării AA ;
3. Gen Tiberiu Mărineanu –
fost şef al Instrucţiei şi Doc-
trinei la Statul Major al Aviaţiei
şi Apărării AA .
(Sursă- Evenimentul Zilei din
19.12. 2000)

c) Dosarul “Diplome titluri uni-
versitare-2008

1. Gen. Mircea Mureşan – fost
rector al Universităţii Naţionale
de Apărare “Carol I”;
2. Gen. Gabriel Oprea – fost
ministru al M.Ap.N.;
3. Gen.bg.Viorel Buta-
4. Gen. Eugen Bădălan – fost
şef al SMG;
5. Gen. Sergiu Medar – fost şef
al serviciului secret al Armatei,
ex-consilier al preşedintelui
Traian Băsescu;
6. Gen.Bg. lect.univ.dr. Maricel
Popa -
7. Gen. Bg. Liviu Scrieciu –
fost locţiitor al comandantului
Comandamentului Logistic În-
trunit;
8. Gen. Mr. Ion Pâlşoiu – fost
comandant al Brigăzii 2 Infan-
terie “Rovine”;
9. Gen.Mr.(r) Sandu Ioan Ef-
timie – fost loctiitor al sefului
Departamentului pentru Arma-
mente.
(Sursa – România Liberă din
13 martie 2009, Ziare.com din
23 martie 2009)

d) Dosar Scurgeri informaţii
strict secrete MAI, 2009:

1. Gen.lt. Costică Silion – fost
Şef al Jandarmeriei;
2. Chestorul principal Nelu Pop
– fost Şef la Poliţiei de
Frontieră.
(Sursa – Ziua din 20 octombrie
2009)

e) Dosarul “Mită pentru
avansare în armată”- 2011:

1.Gen.Bg.Ion Marian – adjunct
al Direcţiei Managementul
Resurselor Umane din
M.Ap.N;
2.Gen.Mr.Mihai Chiriţă – şeful
Direcţiei Doctrină şi Instrucţie
din S.M.G.
(Sursa – Gândul din 15 de-
cembrie 2010, Comunicatul
DNA nr. 321 din 16 mai 2011)

f) Dosarul ”Case pentru gener-
ali – varianta M.Ap.N.”- 2013:
1.Gen.lt. (r) Corneliu Dobriţoiu
– fost secretar de stat în

MApN, fost ministru al Apărării;
2.Gen.Bg. (r) Traian Pigui –
fost şef al Direcţiei domenii şi
infrastructură din MApN;
3.Gen. (r) Sergiu Medar – fost
şef al serviciului secret al Ar-
matei, ex-consilier al
preşedintelui Traian Băsescu;
4. Gen. (r) Gheorghe Rotaru, –
fost şef al Direcţiei Generale
de Informaţii a Armatei (DGIA),
fost consilier al preşedintelui
interimar Crin Antonescu;
5.Gen.lt. (r) Francisc Radici –
fost şef al DGIA;
6. Gen.mr. (r) Floarea Şerban,
– fosta şefă a Direcţiei de
Legislaţie şi Asistenţă Juridică
din MApN, fost secretar de
stat;
7. Gen. (r) Mircea Chelaru –
fost şef al Marelui Stat Major,
8. Gen.mr. Constantin Năstase
– fost şef al Direcţiei Financiar-
Contabile MApN;
9.Cam.flt. Dumistrăcel Cătălin
– locţiitor al şefului Direcţiei
structuri şi planificarea
înzestrării din Statul Major
General,
10.Gen.bg. (r) Oţelea Necu-
laie.
11.Gen.Bg. Petru Chertic – fost
director general al Direcţiei
Medicale din MApN;
12.Cam.Cucoşel Cristea – fost
şef în cadrul secţiei
Comunicaţii şi Informatică din
SMFN;
13.Gen.Bg. (r) Gheorghe
Nicolăescu – fost şef al Contra-
informaţiilor militare,
14.Gen.Bg. (r) Petrescu Stan-
15. Gen.mr(r) Barangă Petre –
fost şef al Direcţiei de Personal
Mobilizare/SMG;
16. Gen. mr. (r) Grecu Ioan-
Alexandru, – fost şef
Resurse/S.M.F.T.;
17.Gen.Bg (r) Drăghici Ion -
18. Gen.Bg. (r) Ciofringeanu
Nicolae.
19.Gen.mr. (r) Bantaş
Leonard-Adrian – fost loctiitor
al sefului Directiei Comiunicatii
si Informatica din Statul Major
General;
20.Bg (r) Viştianu Gheorghe –
fost commandant al C.10A.

g) Dosar Furturi maşini de lux,
2013:

1. Gen.Francisc Radici – fost
şef al DGIA.
(Sursa – Agerpres din 29
Aprilie 2013)

III. Generali scăpaţi de
urmărirea penală

a) Prin prescripţia faptelor
- Gen. Victor Atanasie
Stănculescu, gen. Gheorghe
Anton, gen. Neculai Matei –
dosarul Motorola, 2002.
(Sursa: „Ziua” din 13 aprilie
2002)

(va urma)

●



4 Tichia de politician

Ultimul congres al U.D.M.R. în România?! Ultimul congres al U.D.M.R. în România?! 

Gheorghe
Funar

ÎÎn ziua de 25 mai a.c.,
a avut loc la Miercurea Ciuc, în
Sala Sporturilor, cel mai mare
şi cel mai scurt Congres al
U.D.M.R. La congres au par-
ticipat 777 delegaţi, 126 invitaţi
şi 166 ziarişti din România şi
Ungaria, iar lucrările au durat
circa opt ore. Celelalte 10 con-
grese ale U.D.M.R. s-au
desfăşurat fiecare timp de
două zile sub deviza: zis şi
făcut, prin politica paşilor
mărunţi. La Congresul al XI-
lea al U.D.M.R. s-a aplicat o
altă deviză: tăcut şi făcut. Lid-
erii Ungariei şi ai U.D.M.R. sînt
preocupaţi de continuarea pe
tăcute, fără ştirea, dar mai ales
fără reacţia românilor, la prin-
cipalele direcţii de acţiune pen-
tru dezmembrarea teritorială a
României şi anexarea Ardealu-
lui, respectiv:

1. Dobîndirea a peste
50 la sută din suprafeţele imo-
biliare din Ardeal pe calea
retrocedărilor nelegale în
natură şi a împroprietăririlor
ilegale pe bază de documente
false sau falsificate.

2 . A c o r d a r e a
cetăţeniei Ungariei, cît mai
rapid în cele 920 de localităţi
din ţara vecină unde s-au făcut
pregătirile necesare, la cel
puţin trei milioane de români
get-beget, cu scopul de a mări
artificial numărul cetăţenilor
unguri din Ardeal, astfel încît
să se ajungă la peste jumătate
din totalul populaţiei din
Grădina sau Cetatea Domnu-
lui.

3. Eliminarea sintag-
mei de stat naţional din
Constituţia României, invocînd
Declaraţia de la Alba-Iulia din
anul 1918 adoptată cu ocazia
Marii Uniri de la 1 Decembrie,
pe care Ungaria şi organizaţiile
minoritarilor unguri din ţara
noastră nu au recunoscut-o
niciodată

4.Împărţirea României
cu ocazia regionalizării diktată
şi controlată de la Bruxelles.

5. Introducerea limbii
ungare ca limbă oficială în
Ardeal, ca limbă regională.

6. Aplicarea principiu-
lui antieuropean şi antidemoc-
ratic al ocupării funcţiilor de
conducere şi al angajării în
instituţii publice în raport cu
ponderea etnică la nivel de lo-
calitate, judeţ şi ţară.

La Congresul al XI-lea
al U.D.M.R. de la Miercurea
Ciuc au fost invitaţi şi au par-
ticipat preşedinţii: Victor Viorel
Ponta (P.S.D.), George Crin
Laurenţiu Antonescu (P.N.L.),
Vasile Blaga (P.D.L.) şi Mihai
Răzvan Ungureanu (Forţa
Civică-F.C.). Primii doi invitaţi
s-au deplasat de la Bucureşti
la Miercurea Ciuc cu eli-
copterul, iar presa nu a mai
fost interesată nici de costurile
deplasării, nici cine le-a supor-
tat. Dintre cei patru lideri alo-
geni de partide prezenţi la
Miercurea Ciuc, doi au limba
maternă ungară, dar numai
preşedintele F.C. nu a purtat

căşti, dovedind că ştie foarte
bine limba oficială a Ungariei.
Din nou, la fel ca la Congresul
U.D.M.R. de la Oradea, liderii
P.S.D. şi P.N.L., ajunşi acum în
funcţiile de prim-ministru şi, re-
spectiv, preşedinte al Senatu-
lui au fost umiliţi de către
gazde şi au primit căşti pentru
a asculta traducerea a ceea ce
vorbeau fraţii sau aliaţii lor în
limba ungară.

Prin prezenţa lor la
congresele U.D.M.R., liderii
P.S.D., P.N.L. şi P.D.L. au con-
firmat că acţionează
împreună, la ordinele
asasinilor economici şi
asasinilor politici internaţionali,
împotriva Poporului Român şi
a României. În diverse
combinaţii au guvernat
împreună P.S.D., P.N.L. şi
P.D.L. cu U.D.M.R., iar în Gu-
vernele Ponta I şi II, cu
excepţia miniştrilor şi a secre-
tarilor de Stat, au rămas pe
funcţii reprezentanţii U.D.M.R.
din timpul Guvernelor Boc şi
Ungureanu. Sînt cu toţii la Put-
ere, pe care o folosesc îm-
potriva Poporului Român şi a
viitorului României.

Telespectatorii români
au remarcat că în sala Con-
gresului U.D.M.R. de la Mier-
curea Ciuc nu a fost admis şi
nu a existat nici un drapel al
României, iar în limba română
au vorbit numai cei patru
invitaţi de la Bucureşti.
Delegaţii unguri nu aveau căşti
şi, majoritatea lor, nu i-au
înţeles sau nu au vrut să-i as-
culte pe vorbitorii veniţi de la
Bucureşti. Pe pupitrul pentru
vorbitori la congresul U.D.M.R.
a fost pus numai steagul un-
guresc al Ardealului, aşa-zisul
steag al Ţinutului Secuiesc.
Premierul Ponta şi
preşedintele Senatului
României, Crin Antonescu, le-
au spus participanţilor la Con-
gresul U.D.M.R. că au un
profund respect faţă de
steagul unguresc al Ardealului,
care este arborat ilegal pe
multe instituţii ale Statului
Român în judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş. Primul-min-
istru şi preşedintele P.S.D.,
Victor Viorel Ponta, i-a mena-
jat pe participanţii unguri.

Preşedintele Senatu-
lui României şi al P.N.L., Crin
Antonescu, fiind profesor de
Istorie, era firesc să
folosească prilejul oferit de
Congresul U.D.M.R. de la
Miercurea Ciuc şi să le
vorbească delegaţilor despre
Adevărata Istorie, respectiv:
Poporul Primordial al geto-
dacilor din care recunosc că
se trag toate popoarele Eu-
ropei; Limba Primordială a
strămoşilor noştri geto-daci şi
Scrierea Primordială din
Ardeal; Religia Primordială şi
Drapelul Primordial, în culorile
roşu, galben şi albastru, de-
spre care există numeroase
cărţi din Antichitate, precum şi
celebrele table şi tăbliţe de aur
găsite la Sinaia (în anul 1875)
şi aflate acum la Moscova şi
Vatican. Aflîndu-se în sud-estul
Ardealului, domnul profesor şi
senator Crin Antonescu, a

ratat voit ocazia de a-i înştiinţa
pe participanţii la congresul
U.D.M.R. despre descoperirile
arheologice din judeţele Cov-
asna şi Harghita unde, pînă
acum, au fost găsite 34 de
cetăţi geto-dacice, peste 30 de
tezaure şi mai mult de 200 de
aşezări din vremea geto-
dacilor, cu 2.000-10.000 de ani
înainte de venirea triburilor
barbare ale ungurilor în
Cîmpia Panonică. Meritau am-
intite descoperirile uluitoare de
la Sîncrăieni, Jigodin, Cov-
asna, Sîntdominic, Valea
Seacă, Biborţeni, Racu, Ciceu,
Zetea, Ghindari, Porumbeni
Mari, Mihăileni, Leliceni,
Tuşnad, Racoş, Ceheţel,
Pădureni, Cristuru Secuiesc şi
Peteni. Cea mai mare cetatea
dacică din estul Ardealului a
fost descoperită la Covasna,
Cetatea Zînelor, unde dacii au
terasat un munte şi au con-
struit multe ziduri din piatră cu
o grosime de peste patru
metri. Arheologii români au
constatat atît în judeţele Cov-
asna şi Harghita, cît şi în cele-
lalte judeţe din Ardeal că în
multe locuri ungurii au con-
struit cetăţi medievale sau alte
clădiri exact deasupra multim-
ilenarelor cetăţi dacice.
Aceasta a fost şi este o altă
politică diabolică a Ungariei şi
a ungurilor pentru a ascunde
Adevărul Istoric despre
Poporul Român, urmaş al
Poporului Primordial! Nu tre-
buie uitat că multe dintre co-
morile dacice găsite în Ardeal
au fost duse şi există la Bu-
dapesta, la fel ca şi cea mai
mare parte a arhivelor, iar
autorităţile Statului Român nu
acţionează pentru recuperarea
lor. Pe mulţi români 
i-a dezamăgit profund
preşedintele P.N.L. şi al Sen-
atului României, cînd a de-
clarat că îi „creşte inima cînd
vede" steagul unguresc al
Ardealului, o cîrpă a aşa-zisu-
lui Ţinut Secuiesc fără secui.

Revenind la congresul
al XI-lea al U.D.M.R. sînt de
reţinut, cel puţin următoarele:

- Preşedintele Kele-
men Hunor a declarat că solic-
itarea de scoatere a sintagmei
„naţional“  din articolul 1 al
Constituţiei României „nu este
negociabilă“. Cîtă obrăznicie!
Liderul U.D.M.R. consideră că
este anacronic conceptul de
stat naţional român, dar nu
sînt anacronice minorităţile
naţionale (unele cu 200-700
membri) şi limbile minorităţilor
naţionale. În Ungaria statul
poate fi naţional, iar
minorităţile naţionale şi limbile
lor sînt anacronice. Ungaria
desfăşoară o politică diabolică
şi eficace pentru
maghiarizarea locuitorilor de
alte etnii, avînd multă ură îm-
potriva a tot ce-i românesc. De
asemenea, liderul U.D.M.R.. a
spus că autonomia teritorială
este „zălogul menţinerii
comunităţii maghiare“ şi pentru
înfăptuirea ei trebuie găsiţi
„democraţi români“ care să
susţină în Parlament şi în Gu-
vernul de la Bucureşti politica
diabolică a Ungariei pentru

anexarea Ardealului, prin Dik-
tatul de la Bruxelles, pregătit
pentru anul 2014. Liderul
U.D.M.R. a susţinut că pentru
obţinerea autonomiei teritori-
ale a Ardealului trebuie creat
cadrul juridic cu ocazia re-
vizuirii Constituţiei României şi
a regionalizării ţării. Ca să-i
liniştească pe românii naivi,
Kelemen Hunor a spus că „nu
vrem să luăm nimic, de la ni-
meni, nu vrem să înşelăm pe
nimeni“, iar arborarea steagu-
lui unguresc al Ardealului nu
este neconstituţională.

- Vicepremierul Un-
gariei, Semjen Zsolt, a îndem-
nat U.D.M.R. să acţioneze
pentru autonomie teritorială şi
i-a asigurat pe participanţi de
sprijinul Budapestei.

- Deputatul Borbely
Laszlo a insistat asupra resti-
tuirilor în natură pentru ca Un-
garia şi ungurii să
dobîndească pe toate căile cît
mai multe proprietăţi imobiliare
în Ardeal. În fapt, pe calea
retrocedărilor ilegale în natură
către bisericile ungureşti şi alte
persoane juridice şi persoane
fizice maghiare s-a ajuns ca
Ungaria să naţionalizeze, de
iure, mii de clădiri şi milioane
de hectare de terenuri agricole
şi păduri din Ardeal care
aparţin de drept Statului
Român. Autorităţile Statului
Român ştiu că zilnic este
împroprietărit ilegal statul
ungar cu numeroase imobile
în Ardeal, dar nu acţionează
împotrivă şi nici măcar nu
reacţionează la politica
diabolică a Ungariei susţinută
de U.D.M.R. şi bisericile
maghiare. Este pentru prima
dată în Istoria lumii cînd fără
nici o bază juridică (urmare a
unui tratat internaţional) un
stat inamic naţionalizează nu-
meroase şi uriaşe proprietăţi
imobiliare din ţara vecină cu
scopul evident al
dezmembrării ei teritoriale şi,
ulterior, al anexării unui
provincii istorice, binecuvîntate
de Dumnezeu.

- Primarul Municipiului
Miercurea Ciuc, Robert
Raduly, a declarat că ungurii
acţionează pentru autonomie
culturală şi autonomie
teritorială, aceasta fiind cea
mai importantă cauză pentru
ei. El a strigat la microfon, în
ungureşte şi în româneşte, ca
să priceapă liderii P.S.D.,
P.N.L., P.D.L. şi F.C., dar mai
ales cei peste 30 de milioane
de români din ţară şi de pre-
tutindeni: „Noi vrem autonomie
culturală şi autonomie
teritorială ! Nu sau autonomie
teritorială, ci şi autonomie
teritorială! Autonomie culturală
şi autonomie teritorială pentru
toţi ungurii din Ardeal !“
Participanţii l-au aplaudat în pi-
cioare. Liderii P.S.D., P.N.L.,
P.D.L. şi F.C. nu au avut nici o
replică. Prezenţa lor la congre-
sul U.D.M.R. a confirmat că
acceptă şi susţin toate
acţiunile Ungariei şi
organizaţiilor maghiare din
ţara noastră îndreptate îm-
potriva Poporului Român şi a
României. În mass-media,

cunoscuţii manipulatori de
opinie au tăcut pe tema aces-
tor recunoaşteri publice ale
conducătorilor U.D.M.R., iar
liderilor organizaţiilor şi par-
tidelor politice româneşti, mai
ales P.R.M., le-au pus eticheta
de extremişti pentru că, de
peste 20 de ani, au dezvăluit şi
acţionat împotriva pericolului
unguresc.

- P r e ş e d i n t e l e
U.D.M.R. Sfîntu Gheorghe,
Antal Arpad, a anunţat că este
pregătit şi va fi înaintat Parla-
mentului României proiectul
Statutului de autonomie
teritorială a judeţelor Covasna,
Harghita şi Mureş. Pentru
obţinerea autonomiei teritori-
ale a Ardealului este nevoie şi
de sprijinul Uniunii Europene.
El a confirmat că U.D.M.R.
solicită ca limba ungară să
devină limbă regională în
Ardeal, iar în instituţiile publice
s ă  
se respecte principiul
proporţionalităţii etnice, inclu-
siv în unităţile militare, respec-
tiv „vrem ca la Miercurea Ciuc
85 la sută dintre poliţişti şi jan-
darmi să fie de etnie
maghiară.“

- Statutul U.D.M.R. a
fost modificat nu atît pentru a
se constitui, după 24 de ani,
organizaţii de femei, ci pentru
înfiinţarea Preşedenţiei
Naţionale cu nouă membri,
astfel încît să poată fi luate de-
cizii operative în lunile care
urmează pînă la Diktatul de la
Bruxelles, din anul 2014.

- Au fost adoptate
propunerile U.D.M.R. pentru
re-revizuirea Constituţiei
României, pe care nu au votat-
o ungurii niciodată, din 1991
pînă acum, dintre care am
reţinut cîteva: a) radierea con-
ceptului de stat naţional; b) să
fie recunoscute minorităţile
naţionale ca elemente consti-
tutive ale Statului Român; c)
să fie declarat principiul
proporţionalităţii etnice în
administraţia centrală şi locală,
în instituţiile descentralizate şi
în unităţile militarizate; d) să fie
asigurate drepturi decizionale
mult mai ample pentru
autorităţile locale; e) Statul
Român să reacţioneze faţă de
orice atac împotriva etniei
maghiare.

Avînd în vedere
încălcarea de către U.D.M.R.,
inclusiv la ultimul congres, a
prevederilor din Constituţia
României şi Legea partidelor
politice, Parchetul de pe lîngă
Tribunalul Municipiului
Bucureşti, care probabil s-a
autosesizat sau va fi sesizat,
are obligaţia să acţioneze pen-
tru scoaterea în afara legii a
U.D.M.R. Pe cale de
consecinţă, s-ar putea ca la
Miercurea Ciuc să fi fost ul-
timul congres al U.D.M.R.

●
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Păunul lui Mădălin şi minicvorumul de revizuirePăunul lui Mădălin şi minicvorumul de revizuire

Cezar 
A. Mihalache

LLa prima vedere ar
părea că e vorba doar de in-
capacitate şi indolenţă. De o
tergiversare şi o răsturnare
a termenelor pe care singuri
şi le-au propus şi impus
(câtă agitaţie şi cât specta-
col la vremea respectivă!),
amânări şi nerealizări care
erau cât se poate de previz-
ibile venind din partea celui
mai adormit liberal al ţării.
Somnorosul care veghează
(!) la „clădirea” constituţiei
printre ceştile de cafea şi
genele lungite de somn ale
membrilor comisie de re-
vizuire.

Dar la mijloc nu este
vorba de vreo incapacitate
de a gestiona activitatea
feluritelor  comisii. Nu sun-
tem nici în faţa unei bruşte
revelaţii a somnabulilor
politici ori a unei mustrări de
conştiinţă din partea unei
puteri care a promis ţării o
constituţie până în toamnă.
Dimpotrivă, lucrurile sunt
bine croite şi programate în
făgaşul tăvălugului revizuirii
şi a regionalizării peste
dorinţele, nevoile şi
aşteptările simplilor oameni.
Iar faptul că s-a avansat un
nou termen, spre sfârşitul
anului, face parte dintr-o
strategie în care referendu-
mul pentru revizuirea

constituţiei ar trebui să aibă
loc în cea mai nepotrivită zi
a anului. Iarna, pe ger şi vis-
col dacă se poate, pentru că
numai aşa munca de im-
punere a ilegalului cvorum
de 30 la sută va funcţiona.
Pentru că puterea nu vrea la
urne electorat nepolarizat, ci
structuri ordonate și instru-
ite în aşezarea stampilei.

Şi, da!, poate părea
improbabil ca USL să profite
cu adevărat de marja de 30
la sută. Chiar dacă aparatul
politic ar scoate la urne toţi
membrii. Iar din acest punct
de vedere, poate era mai
util un prag de 15 sau 20 la
sută, dar chiar râdea
Comisia de la Veneţia! În
fapt, cvorumul chiar este
fezabil, pe lângă aparatul
politic al celor trei formaţiuni
de la guvernare, plus restul
trădătorilor din „opoziţie”,
puterea mai are un as în
mânecă. Iar pentru a-i
cuprinde posibila eficacitate,
este suficient să privim spre
îndârjirea cuplului „rrom”
(da, cu doi de „r”!), Mădălin-
Păun, care, nu întâmplător,
forţează acum o lege 
de aministie-graţiere a
condamnărilor cu în-
chisoarea de maxim şase
ani ori a celor care au primit
amenzi penale!

Un decret pentru
care toţi cei eliberaţi vor tre-
bui să mulţumească puterii,
inclusiv prin deplasarea

ordonată la urne. Mai ales
că tot vor fi legați „eliberații”
(!) de o prezentare periodică
la secţiile de poliţie, de ce
nu s-ar deplasa şi la alftel
de „secţii”, nu?! Şi apoi, cum
vor mai merge ei la poli-
ţie, pentru „revizuirea”
comportamentală, dacă nu
vor face dovada timbrului

special pe buletin de la re-
vizuirea constituţiei?! Mai
mult, cum ar putea fi vorba
de amnistierea unor
infracţiuni şi graţierea unor
pedepse, nu vor beneficia
doar cei ce vor ieşi efectv
din puşcării, şi care îşi vor
încolona şi neamurile de la
porţile penitenciarelor la
cele ale secţiilor de vot, spre
a-i mulţumi noului lor
preşedinte-eliberator, iar de
acum Ion Iliescu va cădea

în uitare!, ci şi cei cărora li
se vor șterge amenzile pe-
nale!

În plină iarnă,
românii ar putea fi dară
chemaţi să se pronunţe pe
un „pachet” legislativ care
va sfâşia ţara în bucăţi.
Care va anula toate jertfele
înaintaşilor, căci USL a

decis să treacă în protocolul
de funcţionare şi revizuirea
constituţiei şi regionalizarea.
Un mesaj clar că sunt două
puncţii de extirpare a
românismului care merg la
„pachet”. Pentru că românii
nu vor fi întrebaţi dacă vor
regionalizarea, ci li se va
pune pe masă un set
metodologic care defineşte
deja regionalizarea. Iar în
privinţa revizuirii, va fi prima
adoptare a unei constituţii

pe seama minorităţilor de tot
felul. De la cele etnice, sex-
uale (cu o constituție care ar
putea legaliza și căsătoriile
între homosexuali!) la cele
infracţionale!

P.S.:

Umilirea noastră, ca
neam și țară, va fi şi mai
mare în momentul în care
detractorii şi veneticii re-
vizuirii vor reuşi să schimba
și Ziua Naţională. Căci, deşi
împing referendumul în
iarnă, ei se zdruncină de
grija că ziua naţională nu
este sărbătorită cu suficient
fast pentru că este
sărbătorită în frig şi lapoviţă!
Un argument batjocoritor la
adresa înaintaşilor au stat în
frig, nămol şi zăpadă în
tranşeele luptei pentru Pa-
trie! Iar cei mai fericiţi vor fi
maghiarii, căci ar scăpa de
povara a celei mai negre
zile pentru ei: 1 Decembrie.
Iar dacă liberalii înfundă
rândurile constituţiei cu
propuneri privind stabilirea
datei de 10 mai ca zi
naţională, nu ne-ar sur-
prinde se regăsim printre
propunerile maghiarimii
data de 15 martie…

●

Zece reci și una caldă?Zece reci și una caldă?

Traian Vasilcău

DDe trei zile sunt somat
de un… poștaș să merg de
urgență la Oficiul Poștal  Cen-
tral să pun mîna pe-o ditamai
surpriză. Azi am fost, în sfîrșit,
și pentru a mia oară mi s-a
făcut rușine că sunt… român
lovit de Statul Român drept în
sentimentul  național.Ceea ce
înseamnă că Guvernul  de la
București  e consecvent față
de propria-mi persoană, cel
puțin. Fiindcă partidele se
succed  la Putere, dar favoriții
Cotrocenilor sunt aceleași per-
soane, cu același CV și cu
reputația ireproșabilă pe care-
o cunoașteți. 

Iată scrisoarea, cu an-
tetul  MAE-ului  Ro-
mân, evident: ”Stimată
Doamnă/Stimate Domn (Nu
știam că sunt și Doamnă, par-
don!),

Urmare a finalizării
procedurii de evaluare și se-
lectare a programelor,
proiectelor sau acțiunilor desti-
nate sprijinirii român-
ilor de  pretutindeni  și
organizațiilor reprezentative
ale acestora, vă aducem la
cunoștință faptul că cere-
rea dumneavoastră de
finanțare, referitoare la proiec-
tul Dicționarul scriitorilor
români  contemporani de pre-
tutindeni, ediția I, a fost

respinsă. (Bucurie enormă, n-
ai ce zice! Citiți cu răbdare mai
departe!)

Cunoaștem și apre-
ciem efortul (Oare? Cine o fi
naivul de v-a spus?) pe care îl
depuneți  pentru  promovarea
și păstrarea identității
românești peste hotare și sun-

tem siguri că inițiativele
dumneavoastră se bucură de
un real succes în rîndul
românilor de pretutindeni (Cum
să se bucure de un real suc-
ces, dragă MAE, dacă ele sunt
nimicite din fașă de chiar Dvs?
Mafie pentru vecie?).

Vă mulțumim (Asta
cum? Cu o mînă mă ucideți și
cu alta mă mîngîiați?) pentru
activitatea desfășurată în ben-
eficiul  românilor de pretutin-
deni  și  vă asigurăm, încă o
dată, de întreaga noastră
considerație.

Cu deosebit respect,
Alina Hagima, Director general
MAE” (Ortografia a fost
păstrată intactă).

Citesc, recitesc  și zic:
Dapoi cu așa respect  deosebit
acordat de Guvernul  Patriei-
mamă  ce-mi este dat să mai
fac? Să-l  atîrn  în pridvorul in-
imii mele, pe post de icoană
sau să fac din el un avion de
hîrtie, pe care să-l reexpediez
spre bulevardul Primăverii
nr.22, sector 1 București, unde
își are reședință  Iubirea
românilor de pretutindeni,  de
care beneficiez de la 1989 și
pînă în prezent?

În timp ce kgb-iștii  ac-
tivi dintotdeauna ai Basarabiei
își înalță zgîrie-nori din marea
finanță  a Guvernului  Român,
și din milioanele partidelor
aflate la guvernare  pe Bîc, și
din publicitatea acordată, în
mod preferențial, de elitele de
partid, care se succed, precum
la București, dar favoriții lor
rămîn aceiași neabdicați din
aceleași  structuri, doar reden-
umite altfel,  pentru proști… și
naivi…

Alde mine.
Cu  netrecătoare

prețuire pentru Guvernul
Român,

Același  tv...

●

Medicii de top, premiaţi!Medicii de top, premiaţi!
Compania Media Makers şi site-ul www.topmedici.ro au

organizat miercuri, 29 mai, a şasea ediţie a Galei TopMedici .
Evenimentul a fost precedat de o amplă dezbatere pe teme de
actualitate medicală. Dezbaterea a reunit cei mai importanţi ac-
tori din sistem, care au analizat noua poziţionare a politicilor de
sănătate din România. Astfel, au fost abordate teme de interes
public privind funcţionarea asigurărilor private de sănătate,
importanţa prevenţiei, nevoia de actualizare a listelor de medica-
mente subvenţionate sau luarea unor măsuri concrete pentru ac-
celerarea absorbţiei de fonduri comunitare.

“Cetăţenii sunt din ce în ce mai interesaţi ca sănătatea
publică să devină prioritatea politicii de guvernare. Iată de ce
perpetuăm acest gen de dezbatere dinamică, motiv pentru care
profesioniştii din domeniul sănătăţii, reprezentanţii mediului de
afaceri, ai institutiilor de reglementare şi toţi aceia care au abilităţi
în finanţarea sistemului public au fost chemaţi să-şi expună opini-
ile”, a declarat Constantin Rudniţchi, director Media Makers.

Centrul de greutate al evenimentului l-a reprezentat cer-
emonia de decernare a premiilor de performanţă medicală. Gala
TopMedici a reunit nume de marcă ale medicinei româneşti, prilej
cu care care au fost decernate premiile de excelenţă pentru anul
2012.

În cadrul Galei TopMedici au fost decernate premii de
excelenţă medicilor: Prof. Dr. Gabriel Aprodu, Prof.Dr. Vladimir
Beliş, Prof.Dr. Ion Bordeianu, Prof. Dr. Maria Dorobanţu,
Prof.Dr.Leonida Gherasim, Acad.Prof.Dr. Constantin Ionescu-
Târgovişte, Prof.Dr. Maria Moţiu, Dr. Marcel Oancea, Prof.Dr. Tra-
ian Pătraşcu, Prof.Dr. Dorel Săndesc, Prof.Dr. Eugen
Târcoveanu, Prof.Dr.Liviu Vlad

Premiul TopMedici  de excelenţă în management i-a fost
atribuit Prof. Dr. Alexandru Irimie. Prof. Dr. Ion Bruckner a obţinut
premiul pentru performanţa medicală în echipă, iar Conf. Dr. Cor-
neliu Moldovan  a primit premiul de execelenţă pentru pro-
movarea medicinei şi terapiei integrative. Premiul pentru
performanţă în comunicare a fost “împărţit” de doi titani: Prof.Dr.
Vasile Astărăstoae şi Prof.Dr. Mircea Cinteză. Premiul TopMedici
pentru Inovaţie a revenit Institutului Naţional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, colectiv:
Dipl.Ing.Alexandru Moldovanu, Dr.Ing.Adrian Pacioga,
Dr.Ing.Stanca Comşa.


