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„Întunecând întunericul,
iată porţile luminiii...”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ticăloşia organului neocomunist!Ticăloşia organului neocomunist!

Cezar 
A. Mihalache

PPentru noi poate a
sunat a glumă „indicaţia” dată
presei de către Victor Ponta!
Aceea de a nu se mai traduce
în română poziţia premierului
francez faţă de exploatarea
gazelor de şist! O versiune în
alte vorbe a indicaţiei de acum
23 de ani a „tovarăşei”: „Staţi
liniştiţi la locurile voastre!”. 

Pentru o ţară
democratică, însă, pentru
reprezentanţii ei aflaţi în vizită
la Bucureşti, indicaţia lui Pilat
din Pont(a) nu a fost deloc un
calambur haios. Şi nu este
vorba doar de faptul că pre-
mierul francez chiar s-ar fi
putut simţi deranjat că vorbele
sale sunt cenzurate, prin ne-
traducerea completă în limba
română, la „indicaţia” omo-
logului plagiator. 

Oficialul francez toc-
mai ce depăsise, cu numai o
zi înainte, o altă situaţie
jenantă, în fapt, o grosolănie
nediplomatică, venită chiar
dinspre preşedintele Repub-
licii, când „poliglotul” Traian
Băsescu a corectat traduc-
erea translatoarei, și putea
trece acum și peste „gafa”
premierului român! Problema
era că, în vreme ce îndrep-
tarul lingvistic al preşedintelui
putea fi interpretat ca fiind ur-
marea unui exces de zel din
partea unui personaj, nu doar
jucător, ci, iată, poliglot (!),
„gluma” aruncată de premierul
Ponta pica ca o nouă dovadă
a tentaţiei spre cenzură a
guvernanţilor României (ba,
încă la un nivel atât de vis-
ceral încât aceştia nici nu mai
realizează erorile diplomatice
şi ororile lingvistice pe care le
produc). 

Şi nu este vorba doar
de eventuala scoatere din
context a glumei „pon-
thauserului”, şi interpretarea ei
„ad-literam”, ori de azvârlirea
„indicaţiei” în continuarea altor
gesturi la limita democraţiei, ci
de felul în care trebuie să-și fi
conturat Franţa, dar şi Eu-
ropa, imaginea despre guver-
nul de la Bucureşti după ce,
iarăşi cu numai câteva zile
înainte, premierul Victor Ponta
tocmai ce „îndreptase” modul
de acţiune al instituţiilor
aparţinătoare Justiţiei şi Inter-
nelor! Pentru că, dincolo de
partea justificată a reacţiei
premierului faţă de abuzurile
de la liceul Bolintineanu, în
special acţiunea procurorilor şi
„miliţienilor” de a se deda la
săltarea elevilor „din stradă”,
felul în care s-a pronunţat şi a
pronunţat „avertismentul”, dar,
mai ales, modul în care
miniştrii subordonaţi au înţeles

să pună în aplicare indicaţiile,
au transformat o opinie
aparent motivată pentru un
stat de drept într-o indicaţie
venită din partea unui ocâr-
muitor.

Este drept, a fost și o
nefericită întâmplare faptul că
oficialii francezi s-au nimerit la
Bucureşti imediat după ce
premierul a slobozit indicaţia
către procurori. Poate că a
fost şi vina oaspeților francezi
căci, neascultând de sfaturile
unor foşti portocalii, de a nu se
afişa lângă un plagiator,
măcar pentru faptul că printre
cei plagiaţi de Victor Ponta s-
a aflat şi un cetăţean francez,
au ajuns să fie martori „pe viu”
a unei noi exprimări nedorite a
premierului prin „gluma”
transmisă presei (dar sunt
unele lucruri care nu trebuie
niciodată duse în derizoriu!),
aceea de a nu se mai traduce
vorbele premierului francez.

Evident, într-un alt
context, „ironia” plagiatorului
Ponta faţă de poziţia clară a
premierului francez, care a
subliniat că ţara sa exclude
exploatarea gazelor de şist, ar
fi fost, dacă nu gustată, măcar
privită ca o glumă nereușită.
Dar nu şi în situaţia în care
premierul francez nu a vorbit
întâmplător despre poziţia
Franţei faţă de exploatarea
gazelor de şist. Era poziţia
unui stat membru UE, şi poate
indirect al întregii comunităţi
europene, venită după ce
grupul petrolier „Chevron” a
obţinut, cu numai câteva zile
înainte, acordul de mediu pen-
tru amplasarea primelor
sonde de foraj în România. Și
care deranjează Europa nu
atât pentru riscurile de mediu
care se creează la noi în ţară,
cât mai ales pentru faptul că,
plecându-se în faţa ameri-
canilor de la „Chevron”,
România afectează interesele
Uniunii Europene.

Astfel, prin „gluma”
premierului român, oficialii
francezi au avut în faţă şi o
confirmare a ceea ce în timpul
„puciului” uslist părea doar
suma unor delaţiuni la înalta
poartă din partea adversarilor
politici portocalii. Acum şi aici
au fost martori ai tentaţiei
guvernanţilor de la Bucureşti
spre o înghesuire a libertăţilor
de exprimare. Iar dacă vor
avea curiozitatea de a privi şi
la interacţiunea dintre politic şi
mass-media, oficialii străini
vor putea trage nişte concluzii
cel puţin interesante. Mai ales
că, dinspre acelaşi premier
plagiator, a mai urmat o
„gafă”. O ante-pronunţare
care putea fi privită ca o
indicaţie pentru Justiţie, când
Victor Ponta a spus des-
pre ministrul Fenechiu, 

care aştepta verdictul
judecătorilor, că speră să fie
achitat (o remarcă
asemănătoare, pentru cine a
uitat, cu discursul din perioada
condamnării lui Adrian
Năstase, când ucenicul
conducătorului de doctorat
spera ca Justiţia să se
pronunţe în favoarea fostului
premier!). Iar Ponta s-a
pronunţat vizavi de soarta
ministrului Fenechiu chiar în
prezența premierului francez.
Or, ce să mai înţeleagă ofi-
cialul?!

De fapt, este tot mai
evident: Ponta îl copiază pe
Traian Băsescu. Pe acel
„Băsel” din vremea în care
pactul de coabitare nu exista
nici măcar ca idee, iar USL lua
foc ori de câte ori preşedintele
pronunţa câte o „favoare”. Şi
încearcă să-l copieze chiar şi
la nivelul calambururilor!
Numai că Victor Ponta ar tre-
bui să evite asemenea
abordări „glumeţe”. Nu-l prind
şi nu sunt „prinse”. Mai ales în
cadrul unor întâlniri oficiale în
care glumele îşi găsesc locul
lor numai dacă vin de la cine
trebuie. Alminteri, mai ales în
cazul unui personaj anost prin
propria-i prezenţă, chiar şi cea
mai nevinovată glumă poate
declanşa un adevărat tărăboi.

Pentru că aceasta
este una dintre marile
diferenţe dintre Traian
Băsescu şi Victor Ponta. Una
pe care pactul de coabitare nu
o poate „nivela”. Traian
Băsescu poate glumi oricând
şi despre orice; pur şi simplu,
prinde! La Victor Ponta orice
glumă pare doar un efort dis-
perat de a se face interesant.
Iar „calambururile” lui nu sunt
haioase pentru că întot-
deauna vin ca o expresie a
frustărilor pe care nu şi le
poate controla.

P.S.:

La nivel de „zidire”,
poate că brusca aplecare a
premierului spre minis-
trul Fenechiu, făcută
neîntâmplător în prezenţa ofi-
cialului francez, a fost de fapt
mesajul prin care „pon-
thauserul” și-a anunţat
disponibilitatea spre o
anumită „lojă”. Una cu mult
mai influentă decât aceea
care nu a fost capabilă să-l
protezeje pe conducătorul său
de doctorat! Dar pe asta,
parafrazându-l pe Victor
Ponta, „nu o mai traducem,
da?!”…

●

Retrocedările ilegale...Retrocedările ilegale...

Gheorghe
Funar

DDupă Tratatul de la
Trianon, din 4 iunie 1920, Un-
garia şi cei 367 de optanţi un-
guri au pretins României
uriaşe despăgubiri pentru
bunurile imobile şi mobile pe
care le-au avut în Ardeal,
până la 1 Decembrie 1918.

În urma „Procesului
optanţilor”, desfăşurat în pe-
rioada 1923-1930, Tribunalul
Arbitral de la Paris a obligat
Statul Român să plătească
despăgubiri Ungariei şi
optanţilor unguri, în aur.
Poporul Român şi România
au plătit, prin Fondul Agrar
deschis la o bancă din Elveţia
(la Basel), echivalentul a
peste 100 tone de aur pur, 
de 24 carate. Pe cale 
de consecinţă, toate
revendicările şi retrocedările
pentru persoanele juridice şi
persoanele fizice ungare care
se referă la imobilele pe care
le-au avut în proprietate în
Ardeal, până în anul 1918,
sunt ilegale deoarece 
foştii proprietari au fost
despăgubiţi de Statul Român.
Există documente oficiale
referitoare la clădirile,
terenurile agricole şi pădurile
expropriate, după Tratatul de
la Trianon.

Folosindu-se de omi-
siunile, dar mai ales de fal-
surile din cărţile funciare din
Ardeal, inclusiv de cele de-
clarate nule de drept prin
Legea nr.260/1945, Ungaria
împreună cu U.D.M.R., cu
alte numeroase persoane ju-
ridice (mai ales bisericile
maghiare) şi persoane fizice
ungare (urmaşi ai foştilor
grofi, conţi, baroni etc) au pus
la cale şi au desfăşurat pe ter-
itoriul României cea mai mare
şi periculoasă escrocherie
imobiliară din Europa, cu
scopul dezmembrării teritori-
ale a ţării noastre şi a anexării
Ardealului. 

Cei care au săvârşit
faptele penale au uzat, mai
ales, de cărţile funciare, dar
acestea nu au valoare de în-
scrisuri constitutive de drep-
turi reale, ele fiind de fapt o
evidenţă a imobilelor. Se ştie
că, drepturile reale trebuie
dovedite cu documentele
originale care atestă titlul de
proprietate.

După ce Statul
Român i-a despăgubit pe toţi
foştii proprietari unguri din
Ardealul revenit la România
Mare urmaşii lor au organizat
o acţiune foarte bine dirijată

de la Budapesta pentru ca pe
calea retrocedărilor în natură
să dobândească ilegal (inclu-
siv prin instanţele
judecătoreşti româneşti), să
fie împroprietăriţi cu mii de
clădiri şi milioane de hectare
de păduri şi terenuri agricole.

Cunoscând adevărul
istoric al despăgubirilor plătite
Ungariei şi optanţilor unguri
pentru toate proprietăţile pe
care le-au avut în Ardeal,
până în anul 1918, procurorii
au obligaţia să-i cerceteze
penal pe toţi cei care au
revendicat şi dobândit nelegal
numeroase imobile ale Statu-
lui Român. 

De asemenea, trebuie
recuperate chiriile uriaşe
plătite de Guvernul României
şi autorităţile locale pentru cei
care au fost împroprietăriţi ile-
gal cu imobile din averea
Poporului şi Statului Român.

Făptuitorii şi de-
scrierea faptelor penale se
regăsesc în fiecare dosar de
„retrocedare” a imobilelor
pentru care Ungaria şi optanţii
unguri au fost despăgubiţi cu
peste 100 tone de aur de
către România, începând cu
anul 1931. 

De reţinut că,
solicitanţii unguri şi cei
împroprietăriţi ilegal, după
anul 1990, cu imobile ale
Statului Român ştiau că pen-
tru acele clădiri, terenuri agri-
cole şi păduri s-au plătit
despăgubiri de către Poporul
Român. Cu toate acestea, ei
s-au asociat şi au săvârşit nu-
meroase infracţiuni, crezând
că se pot ascunde după para-
vanul retrocedărilor şi că nu
vor fi descoperiţi şi traşi la
răspundere până la Diktatul
de la Bruxelles, pregătit pen-
tru anul 2014, în urma căruia
Ardealul să devină autonom
şi ulterior alipit Ungariei.

Având în vedere
asocierea în vederea
săvârşirii de infracţiuni pentru
împroprietărirea cu mii de
clădiri şi milioane de hectare
de terenuri agricole şi păduri
pe calea aşa-ziselor
retrocedări pentru imobilele
care au fost expropriate şi
pentru care Statul Român i-a
despăgubit pe foştii propri-
etari cu peste 100 tone aur,
consider că se impune pentru
făptuitori ca măsură asigura-
torie instituirea sechestrului
pe averile lor.

●
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Despre „Originea secuilor şi secuizarea românilor”, din perspectiva actualăDespre „Originea secuilor şi secuizarea românilor”, din perspectiva actuală

Ioan
Lăcătușu

CConvieţuirea de sec-
ole a românilor cu secuii şi
maghiarii în sud-estul Transil-
vaniei, continuă să fie o temă
controversată între istoriografia
şi etnografia română şi cea
maghiară. Aşa cum arată soci-
ologul Ilie Bădescu, extrema
politizare a chestiunii a făcut
ca, pe de o parte, abordările
româneşti să fie relativ puţine
iar, pe de altă parte, cele
maghiare mereu predispuse
spre o ideologizare şi con-
cluzionare prematură a
chestiunii

Istoriografia problem-
aticii zonei intracarpatice a fos-
telor scaune secuieşti cuprinde
un mare număr de lucrări,
studii, articole, contribuţii doc-
umentare, pe care Liviu Boar
le-a grupat astfel: prima etapă
este cea până la 1 Decembrie
1918, când problema a fost
abordată aproape exclusiv de
istoriografia maghiară; a doua
etapă este cea interbelică, în
care autorii maghiari, atât cei
din România, cât şi cei din Un-
garia, şară care se considera
nedreptăţită istoric de Tratatul
de la Trianon, au continuat să
abordeze istoria zonei, dar au
apărut şi o serie de studii, arti-
cole şi chiar cărţi dedicatei
problemei, scrise de istorici
români, care încercau pe baza
argumentelor avute la
îndemână să prezinte o istorie
a românilor maghiarizaţi din
scaunele secuieşti; o etapă
controversată a istoriografiei
problemei o constituie pe-
rioada totalitarismului comunist
(1944-1989), când au apărut o
serie de lucrări interesante,
scrise atât de istoricii români şi
maghiari din România, dar şi
de istoricii din Ungaria, ultimii
contestând contestat cu
vehemenţă istoriografia
românească privind Transilva-
nia, în general, şi istoria Se-
cuimii, în special; ultima etapă,
care este foarte bogată pe
tărâm istoriografic, este cea de
după 1989, cân au apărut o
serie de lucrări fundamentale
pentru elucidarea acestei prob-
leme atât de controversate, în
deosebi a existenţei şi afirmării
elementului românesc din Se-
cuime. (Liviu Boar, Românii din
scaunele Ciuc, Giurgeu şi
Caşin în secolul al XIX-lea. Is-
toriografia problemei şi surse
de cercetare, în Angustia 5,
pag. 27).

Istoria cercetării temei
nu este lipsită de distorsiuni,
mai ales din partea istori-
ografiei maghiare, care a dus
uneori lucrurile până la ne-
garea cea mai intolerantă şi
şovină a existenţei elementul
românesc. Orban Balazs
afirmă, în a doua jumătate a
sec. al XIX-lea că, ţinutul Odor-
heiului „este atât de maghiar,
încât şi pasărea ciripeşte în
ungureşte”. (Vasile Lechinţan,
Orban Balasz despre români în
lucrarea A szekelyfold
leirasa… „Descrierea ţinutului
secuiesc”, în Angustia, nr
2/1997, pag.33 ) Lucrările
apărute ulterior, în acelaşi reg-

istru tematic şi din aceeaşi
perspectivă, au condus la
persistenţa în opinia publică
maghiară a percepţiei potrivit
căreia „Ţinutul (Pământul ) Se-
cuiesc- Szekelyfold” este un
teritoriu locuit doar de
maghiari. Expresii ca „bloc
compact maghiar”,
„maghiarimea cea mai pură”
ş.a. întreţin la nivelul elitelor,
dar şi al maselor, mitul
„Pământului Secuiesc”.

Din multitudinea aces-
tor lucrări în limba maghiară,
editate în ultimii ani, redăm
doar câteva exemple. Cu spri-
jinul autoguvernării judeţului
Vesprem din Ungaria, în 1997
a apărut lucrarea monografică
„Megyenk Kovaszna-Harom-
szeki tudnivalok (Judeţul nos-
tru Covasna. Informaţii despre
Trei Scaune). O monografie a
judeţului Covasna, care să
prezinte o istorie adevărată a
acestei zone din inima
României, netendeţioasă şi
fără iz propagandistic, este de
mult aşteptată. Dar lucrarea la
care ne referim este departe
de a îndeplini asemenea
exigenţe.

Referindu-se la
conţinutul ei, eruditul universi-
tar clujean, prof. univ.dr. Du-
mitru Protase, face
următoarele precizări:

1.      „Totul este prezentat de
parcă judeţul nu ar fi în Româ-
nia, ci o zonă separată;

2.      Necontenit se susţine
că, şi în perioada interbelică şi
după aceea a avut loc
românizarea forţată. Deci, iată
premisa acţiunilor după „coti-
tura” (aşa e numită în lucrare!)
din 1989;

3.      Tot ce ţine de trecutul
nesecuiesc este neglijat,
omis,deformat, iar partea de
preistorie şi istorie dacică,
romană şi românească se
trece sub tăcere;

Lucrare tendenţioasă,
incompletă, superficială, cu
vădită tentă antiromânească”.
(Ioan Lăcătuşu, Spiritualitate
românească şi conveţuire
înteretnică în Covasna şi
Harghita, Editura Eurocarpat-
ica, Sf. Gheorghe, 2002, pag.
233)

Din lecturarea lucrării
rezultă că ea este întocmită de
pe poziiţile propagandei
maghiare, pe următoarele
direcţii: ideea autonomiei
secuieşti; rolul „nefast” al stat-
ului român, atât în perioada
interbelică (1919-1940), cât şi
în perioada „socialistă”, dar şi
după 1989, în dezvoltarea
zonei; minimalizarea rolului şi
prezenţei românilor în istoria
judeţului; omisiunea totală
asupra rolului negativ pe care
secuii (respectiv conducătorii
lor) l-au avut în anumite mo-
mente şi epoci istorice
(maghiarizarea şi asuprirea
românilor şi saşilor, distrugerea
satelor româneşti şi săseşti din
calea lor la 1848-1849, at-
acurile armate asupra
românilor din 1919 şi 1940-194
etc); ideea autonomiei cultural-
spirituale secuieşti etc.

Prezentând şi alte
puncte de vedre despre „obiec-
tivitatea” informaţiilor referi-
toare la românii din zonă,

precizăm că nu este prima
apariţie editorială de acest
gen, după decembrie 1989, în
care se eludează, se
minimalizează sau se
denaturează adevărul referitor
la rolul şi prezenţa românilor
din istoria judeţului Covasna.

Astfel, în monografia
oraşului Covasna (apărută cu
titlul KOVASZNA), în 1995, în
trei limbi – maghiară, română
şi germană – lucrare întocmită
de dr. Benko Gyula şi Fabian
Erno, cu un cuvânt înainte de
Malnasi Laszlo Levente, pri-
marul localităţii, la pagina 70
se apreciază că „cercetarea nu
şi-a spus ultimul cuvânt referi-
tor la originea cetăţii din
apropierea localităţii”, cu toate
că lucrările de specialitate, de
largă circulaţie şi incontestabilă
reputaţie, precizează că
aceasta este o cetate dacică.
La pagina 72 din aceeaşi lu-
crare se face afirmaţia că
„populaţia românească
convieţuieşte cu majoritatea
maghiară (71%), se pre-
supune, din sec. al XVIII-lea, şi
majoritatea ei provine din zona
Vrancei”, deşi, cu o pagină mai
înainte, sunt menţionate printre
cele mai vechi familii de viţă
nobilă ale aşezării, cele cu nu-
mele Vajna, Kozma, Albu.

Albumul oraşului Tg.
Secuiesc, tipărit din ordinul
primăriei, în anul 1997, nu
aminteşte nimic despre vechea
comunitate a negustorilor
români din oraş. Prezentarea
bisericilor romano-catolică (p.
21-23) şi a reformată (p. 24-25)
nu este continuată, aşa cum ar
fi fost firesc, de cea a bisericii
ortodoxe din oraş, ridicată în
anul 1754.

Incursiunea în istoria
judeţului, ce însoţeşte Cata-
logul de prezentare a unor
societăţi comerciale din judeţul
Covasna (EUROPRINT,
Braşov, 1995) nu aminteşte
nimic despre prezenţa
românilor din zonă. Fru-
moasele ilustraţii reprezentând
monumente istorice locale nu
cuprind nici una dintre biseri-
cile ortodoxe din lemn din
Chichiş, Zăbala, Păpăuţi,
Belin, Poian, Zagon sau de
piatră din Căpeni, Bixad,
Breţcu, Covasna, Valea Mare,
Întorsura Buzăului ş.a.

În scurta prezentare
istorică a municipiului Sf. Ghe-
orghe, din cuprinsul hărţii mu-
nicipiului, tipărită la
TOPOGRAF Odorheiu Secui-
esc, în 1997, ceasul istoriei
este oprit „întâmplător” la în-
ceputul acestui secol. Ceea ce
s-a întâmplat în viaţa oraşului
reşedinţă de judeţ, în ultimii 80
de ani, este redat într-o singură
propoziţie.

Reeditarea cunos-
cutelor lucrări monografice, ed-
itate la sfârşitul secolului trecut,
în atmosfera euforică a
sărbătoririi „mileniului”, s-a
făcut fără menţionarea (con-
form uzanţelor consacrate) a
rezultatelor cercetărilor între-
prinse în perioada de la ed-
itarea şi reeditarea lor.

Sub egida Consiliului
Judeţean Harghita, la Mier-
curea Ciuc a apărut în 1997
volumul Harghita cu 250 de

hărţi şi 135 de imagini, lucrare
de asemenea tendenţioasă,
prezentată ca o combinaţie
între „un ghid turistic şi un atlas
cu mape obişnuite”, fiind
tipărită în excelente condiţii
grafice la Cartographia Kft Bu-
dapesta. Textul de bază a fost
elaborat de un colectiv format
din: dr. Kincses Emese, Za-
yson Samu şi Olah Gal Elvira.
Editorul responsabil şi sem-
natarul Cuvântului înainte este
Kolumban Gabor, preşedintele
Consiliului Judeţean Harghita
din vremea respectivă. Vari-
anta în limba română este
asigurată de Nicolae Kovacs.
Folosind un vast material car-
tografic şi de imagini, cât şi nu-
meroase informaţii istorice,
geografice, geologice, de-
mografice, economice şi so-
ciale, bazate pe datele
furnizate de Direcţia
Judeţeană de Statistică, Cam-
era de Comerţ şi Industrie şi pe
o bibliografie selectivă
cuprinzând peste 60 de titluri,
în cele peste 200 de pagini ale
sale, cartea îşi propune să
prezinte judeţul Harghita, cu
frumuseţele şi bogăţiile sale
materiale şi umane. Potrivit ed-
itorului, „publicaţia” se doreşte
a fi „un volum promoţional,
care încearcă să invite în
judeţul Harghita pentru a
cunoaşte locuri, oameni,
posibilităţi de a investi, de a
găsi parteneri de afaceri, … un
mijloc ce îndeamnă la investiţii
în turism, în economie, pe toţi
aceia care doresc să contribuie
la modelarea vieţii viitorului pe
meleagurile noastre”.

Apariţia unei aseme-
nea lucrări, ar trebui să reprez-
inte, indiscutabil, un fapt de
cultură meritoriu, care trebuie
să se bucure de aprecierea
comunităţii locale şi a tuturor
beneficiarilor ei. Aceste plaiuri
ce-şi „etalează nemijlocit
bogăţia, frumuseţile şi valorile”
şi destoinicii lor oameni merită
cu prisosinţă asemenea
„daruri”. Din păcate, valoarea
cărţii este umbrită de accentele
antiromâneşti reprezentate sub
forma unor formulări arogante,
ironice sau cu sensuri multiple,
omisiuni, manipulări subtile
sau evidente, ori de-a dreptul
„săgeţi otrăvite” şi neadevăruri.

În buna tradiţie a istori-
ografiei maghiare, istoria aces-
tor locuri începe cu venirea
secuilor aici, iar după aşezarea
lor totul se reduce în principal
la acest grup etnic. „Locuitorii
acestor meleaguri - se spune
în capitolul Oameni ai
pământului - care sunt
cunoscuţi astăzi sub denu-
mirea de secui, atunci când s-
au stabilit în aceste locuri (sec
12-13) reprezentau o ramură a
seminţiei maghiare, cu drepturi
proprii, practicând meseria
armelor”. Chiar dacă nu este o
lucrare de specialitate,
considerăm că nu este firesc
să nu se amintească nimic de-
spre bogata vieţuire a oame-
nilor în estul Transilvaniei încă
din neolitic şi chiar mai înainte,
despre numeroasele vestigii
arheologice, impresionantul
număr de cetăţi dacice şi cas-
tre romane, despre tezaurul de
la Sâncrăieni, cu care oricare

civilizeţie s-ar mândri.
Autorii au grijă să-şi in-

formeze cititorii despre faptul
că „grupul etnic aşa-zis al se-
cuilor nu este unul care-şi
caută până în zilele noastre
propria-i indentitate în univer-
sul legendelor (sic!), ci acea
comunitate maghiară al cărei
nume se contopeşte cu
ocupaţia sa”.

Zona este „martor al
unor vremuri crâncene,… se-
cuii fiind nevoiţi a se lupta cu
chiar preţul propriei existenţe
pentru a păstra bunurile
cucerite cu sudoare şi sânge
de înaintaşii săi. Nici azi, în
contextul vremurilor ce s-au
schimbat, nu este altfel”. Nu se
aminteşte nimic, fie chiar şi în
treacăt de relaţiile bune ale se-
cuilor cu românii din Moldova
şi Muntenia, despre prezenţa
acestora în oastea lui Ştefan
cel Mare sau a lui Mihai
Viteazul. Este pusă în
evidenţă, printre altele,
contribuţia principilor ardeleni
Gheorghe Rakoczi şi Mihai
Apafi la uşurarea vieţii secuilor,
dar este omisă aceeaşi
contribuţie a domnitorului Mihai
Viteazul.

Conform autorilor,
„prima mare conflagraţie
mondială este cea care duce la
shimbarea ordinii lucrurilor…,
atunci prin pasul Moldovei, în
vara anului 1916, depresiunea
este potopită de armata
română, intrată peste noapte
în război. După retragerea
acesteia din oraş (Miercurea-
Ciuc), rămân 80 de case in-
cendiate şi distruse”. Aceasta
nu este singura formulare di-
ametral opusă faţă de istori-
ografia românească. Astfel,
pentru municipiul Odorhei, pe-
rioada interbelică este „o
letargie ce a durat nu mai puţin
de două decenii”, în timp ce
anii 1940-1944 au reprezentat
„un nou avânt, plin de
speranţe, curmat de cel de-al
doilea război mondial”, iar dez-
voltarea din anii 1968-1989 „s-
a dovedit, la începutul anilor
90, ca fiind în mare măsură
doar o speranţă înşelătoare”.
În final, este pusă întrebarea:
„Oare al câtelea nou început l-
au reprezentat anii 90 pentru
Odorhei ?”

Din lectura lucrării
rezultă că aproape nimic din
ceea ce s-a întâmplat în viaţa
judeţului Harghita după 1 De-
cembrie 1918 nu a fost pozitiv
şi benefic pentru zonă (cu
excepţia anilor 1940-1944 şi a
celor din timpul Regiunii Au-
tonome Maghiare). „Autogu-
vernarea judeţeană” actuală şi
susţinătorii ei vorbesc despre
dezvoltarea economico-socială
şi urbanistică din anii de di-
nainte de 1989 ca despre o
„dezvoltare retardată” şi, în
consecinţă, după 1990, „totul
trebuie luat de la început”.

(va urma)
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Radu
Golban

„C„Constructul de inte-
grare a Europei cunoscut sub
numele de Uniune Europeană
se află astăzi şi într-o criză de
identitate. Pe fundalul unei pe-
rioade îndelungate de criză
economică au apărut şi
primele semen de îndoială faţă
de proiectul de integrare a Eu-
ropei. Pentru a înţelege mai
binea ceastă atitudine critică
faţă de modul şi mai ales de
procesul unificării Europei tre-
buie mai întâi să precizăm ce
înseamnă şi la ce se referă ter-
menul de euroscepticism.
Acest termen nou în limbajul
politic apare, tot mai frecvent,
în ultima vreme, de la micul
contribuabil şi până la nivel de
naţiune. Neologismul compus
din denumirea geografică a
continentului şi substantivul
scepticism, care se trage din
greacă –„skeptios” =
„căutător”, este mai degrabă
un termen generic decât o
disciplină filosofică opusă dog-
matismului politic. Euroscepti-
cismul nu trebuie confundat cu
anti-europenismul sau cu
naţionalismul, el nu este un
ateism politic ci o căutare după
o altă Europă.

Motivele euroscepti-
cismului sunt cel puţin la fel de
diferite cum sunt şi popoarele
Europei. Pentru a analiza şi a
înţelege mai bine acest
fenomen, trebuie identificate
motivele particulare, adică ale
fiecărui stat, ale fiecărei cate-
gorii sociale, care îi determină
pe oameni să devină eu-
rosceptici. Având în vedere
faptul că Europa se afla astăzi,
în ciuda aparenţelor de unitate,
la începutul şi nula apogeul
integrării, are şi euroscepticis-
mul o justificare firească, în-
trucât, prin logica şi definiţia
sa, el este mai aproape de
statutul de independenţă şi su-
veranitate a fiecărui stat, decât
de dezideratul integrării.
Deoarece procesul de unifi-
care al Europei generează, în
special la periferia continentu-
lui, probleme economice, ca
urmare a dezindustrializării,
cetăţenii înţeleg tot mai puţin
de ce imaginea lăudabilă, însă
abstractă a proiectului euro-
pean numit „garant al păcii şi
prosperităţii” se suprapune cu
tensiunea socială devenită re-
alitate. Pe cât de abstract şi de
general pare euroscepticismul
în discursul politic şi public, pe
atât de concret devine protes-
tul împotriva Germaniei prin
pancartele agitate şi sloga-
nurile scandate de la Nikosia la
Lisabona.

Faptul că grafica aces-
tor pancarte prelucrează cu
obstinaţie fizionomia mereu
aceluiaşi dictator, cea a lui
Hitler, trezeşte întrebarea de
ce protestul euroscepticilor nu
se îndreaptă împotriva actorilor
politici de la Bruxelles ai Uniu-
nii Europene sau împotriva
altor state membre ale Uniunii
decât Germania, de ce vizează
mereu Berlinul şi conducerea
Republicii Federale. Se pare
că binomul Bruxelles – Berlin

anihilează oricare iniţiativă
politică a celorlalte capitale eu-
ropene. Desigur că preluarea
crescândă de răspundere şi re-
sponsabilitate de către Berlin
în Europa creează Germaniei
şi o suprafaţă mai mare pentru
critică mai mult sau mai puţin
fondată. Scopul final al
integrării este bunăstarea tu-
turor cetăţenilor europeni şi nu
performanţa economică a
unora prin redistribuirea facto-
rilor de producţie în Europa.

Euroscepticismul în-
cepe să se insinueze pretutin-
deni în Europa, inclusiv în
Germania. Euroscepticismul
german vizează contribuţia
Germaniei la proiectul euro-
pean prin transferurile ger-
mane către Bruxelles de 214
Euro pe cap de locuitor, adică
o sumă uşor peste media UE-
27, de 190 Euro. Proiectul eu-
ropean creează, prin
excedentul comercial al Ger-
maniei de peste 500 de mil-
iarde de Euro, locuri de muncă,
dar şi imaginea de performanţă
economică. Aşadar, Germania,
principalul contributor în Eu-
ropa Unită, motor al dezvoltării
generale pe continent, ba
poate chiar şi filantrop pentru
alte ţări membre ale Uniunii.
Este oare fidelă realităţii o
asemenea reprezentare?

Realităţile sunt mai
nuanţate. Analiza euroscepti-
cismului raportat de la stat la
stat porneşte de la
răspunderea socială faţă de
proprii cetăţeni, care trebuie
asigurată şi în contextul
migraţiei din est spre vest a
forţei de muncă. Răspunderea
în această privinţă revine stat-
ului national şi nu Europei.
Aşadar, europenizăm
performanţa, însă nu şi
răspunderea socială, care
rămâne tot în sarcina statului
naţional, după cum tot lui îi
revine şi dreptul de a stimula
economia, de a-şi proteja
unităţile de producţie, astfel
încât să poată asigura un trai
decent propriilor cetăţeni.

Raporturile între
parteneri inegali sunt mult mai
vulnerabile în astfel de con-
juncturi. Egali la obligaţii
înseamnă a fi egali şi la drep-
turi şi de a beneficia şi de egal-
itatea şanselor între ţările în
curs de dezvoltare din Europa
de est şi de sud şi cele în curs
de consolidare a industriei din
centrul continentului. Instituţiile
europene au rolul de garant al
tratatelor dar şi de mediator în
articularea intereselor
naţionale ale diferitelor state,
pentru a preveni o situaţie de
folosire a corupţiei în scopul
implementării unui Realpolitik.
Dacă realizarea şi imple-
mentarea principiilor statului de
drept şi lupta împotriva
corupţiei sunt obiectivele cen-
trale ale integrării europene,
atunci trebuie să admitem că şi
corupţia are nu doar corupţi,
dar şi corupători. În această
privinţă, istoria cel puţin ne dă
dreptate. Iar instituţia Parla-
mentului European reprezintă
cel mai potrivit sediu pentru un
management al memoriei is-
torice. Permiteţi -mi, de aceea,
un scurt rapel istoric.

După Primul Război
Mondial premierii români
Brătianu şi Averescu au nego-
ciat aproape şase ani cu Ger-
mania pentru o sumă de
aproximativ cinci miliarde de
Reichsmark din afacerea dev-
astatoare numită „Banca
Generală” din timpul ocupaţiei
germane în 1918. Germania
nu era dispusă să plătească
absolut nimic României. Într-un
limbaj ales, respectabilul min-
istru de externe al Germaniei,
Gustav Stresemann, laureat al
premiului Nobel pentru
Pace,scria la data de 13
noiembrie 1926 într-o
telegramă către Ambasada
germană de la Bucureşti că se
arată dispus de a – textual –
“omorî” acea datorie a Ger-
maniei faţă de România cu
bani, solicitând ambasadorul
de la Bucureşti să identifice
cercuri „interesate” din ţara
care ar putea, contra unei plăţi,
abandona problema.

Această tactică
îndoielnică s-a ascuns bine
sub paravanul corectitudinii şi
pretextul bunelor relaţii eco-
nomice. Probabil că suma
oferită pe cale privată de Stre-
semann a fost convingătoare
pentru domnul Averescu,
obiectivul recomandării ger-
mane, care a încheiat apoi
pentru totdeauna tratativele pe
tema „Băncii Generale”. Dacă
numele “GustavStresemann”
are astăzi o conotaţie atât de
pozitivă, fiind chiar şi numele a
nenumărate licee şi institute
din Germania, ce garanţii
avem noi că nu s-ar putea
păstra tactica sa şi faţă de
România din zilele noastre
când este vorba de o datorie
istorică mult mai mare? Pre-
cum se poate observa, discuţia
pe tema datoriei neachitate a
Germaniei după 1947 de peste
un miliard de Reichsmark în
baza Tratatului de Cliring, care
stă astăzi în centrul atenţiei
noastre la acest eveniment, nu
este prima de acest gen în is-
toria celor douăstate; nu este
pentru prima dată când Româ-
nia a rămas păgubita.

O ţară la nivelul Ger-
maniei ar trebui cu atât mai
mult astăzi, în familia
europeană unită şi instituţional,
să trateze România ca pe un
partener egal şi să se arate
responsabilă pentru faptul că a
rămas, nu o dată în istorie,
datornică faţă de România.
Relaţia economică româno-
germană din perioada 1936-
1944 bazată pe cliring şi
cursuri de schimb fixe mi-a
trezit interesul în mod special.
Mai ales extrasul de cont al
Casei de Compensaţie a Ger-
maniei, o instituţie pe lângă
Reichsbank, a stat în centrul
atenţiei, deoarece prezintă sol-
durile Germaniei faţă de ţările
asociate în acest model de co-
laborare. Suma de 1,126 mil-
iarde Reichsmark evidenţiată
în acest extras de cont a
reprezentat la început doar o
constatare şi un argument în
cadrul unor publicaţii; ulterior a
devenit o provocare.

Lipsă acută de valută
a Germaniei în urma Primului
Război Mondial a determinat

încheierea de contracte non-
valutare bazate pe schimburi
de mărfuri între Germania şi
alte state. Un asemenea acord
a fost încheiat cu România
deja din anul 1936. Prin acest
acord s-a stabilit ca plăţile din-
tre România şi Germania,
provenind din schimbul de
mărfuri şi din alte obligaţii de
stat şi particulare, să fie efec-
tuate prin cliring bilateral între
Banca Naţională a României şi
Casa de Compensaţie
germană. Printr-o clauză,
Banca Naţională a fost însă
obligată să achite exportatorii
din România, chiar dacă
sumele necesare pentru
aceasta depăşeau
vărsămintele în Lei ale impor-
tatorilor. Deoarece Germania
celui de al treilea Reich im-
porta din România mai mult
decât exporta, această
obligaţie, la început limitată ca
sumă, a ajuns în anul 1942 să
nu mai aibă nicio limită
convenţională de sumă.

Fluxul de mărfuri
româneşti spre Germania, fără
un flux corespunzător dinspre
Germania spre România, s-a
soldat cu sărăcirea de mărfuri
a populaţiei româneşti, cu o
creştere a inflaţiei şi cu o
creanţă în mărci
nevalorificabilă a Băncii
Naţionale a României faţă de
Casa de Compensaţie
Germană. Această creanţă a
reprezentat un credit forţat în
mărfuri acordat economiei ger-
mane de economia
românească. Deşi au existat
preocupări şi intenţii concrete
pentru frânarea creşterii
şoldului (ca urmare a schimbu-
lui neechivalent cu Germania),
acestea au fost respinse sau
doar formal acceptate de către
Berlin.

Conform lucrărilor de
specialitate, la nivelul anului
1944, soldul activ pentru
România rezultat ca urmare a
operaţiunilor de cliring româno-
german depăşea un miliard de
Reichsmark. Acest sold este
confirmat şi de surse oficiale
externe, precum Casa de
Compensaţie Germană –
instituţie ce ţinea evidenţa
operaţiunilor de cliring pe
lângă Reichsbank, Banca Re-
glementelor din Basel şi Aca-
demia Româna. Consider
oportună prezentarea cadrului
legal în contexttul căruia am in-
vocat recuperarea datoriilor
Germaniei din relaţiile comer-
ciale cu România. În primul
rând, invoc art. 28, alin. 4, din
Tratatul de Pace dintre Româ-
nia şi Puterile Aliate şi Asoci-
ate, adoptat în 10 februarie
1947, la Paris. Dat fiind faptul
că derularea plăţilor dintre Ger-
mania şi România s-a făcut în
baza Acordului pentru Regle-
mentarea Plăţilor din 1936,
acest acord nu cade sub
incidenţa Tratatului de Pace de
la Paris, care prevede explicit
că România nu renunţă la
pretenţii rezultând din con-
tracte şi alte obligaţii anterioare
datei de 1 septembrie 1939,
precum şi din drepturi dobân-
dite înainte de aceeaşi dată. În
următoarea propoziţie citim ca
„această renunţare va fi

considerată ca înglobând
creanţele… “. Adjectivul
demonstrativ la începutul
propoziţiei „această “ se referă
la propoziţia precedentă, în
care se explica condiţiile
renunţării. Formularea alin. 4
din art. 28 cu precizarea
renunţării României la pretenţii
împotriva Germaniei şi a fixării
datei de 8 mai 1945 (ziua de
armistiţiu a Reichului) pentru
scadenţa pretenţiilor face ca
lucrurile să fie cât se poate de
clare. Efectele juridice ale
Acordului pentru Regle-
mentarea Plăţilor din 1936
sunt, fără îndoială, drepturi şi
pretenţii dobândite dinainte de
1 septembrie 1939 şi ca ur-
mare excluse de la renunţarea
la pretenţii împotriva Ger-
maniei, care se referă doar la
angajamente din timpul
războiului. Aşa cum reiese din
reglemntările Tratatului, soldul
României nu s-a prescris.

Doresc să mai pre-
cizez că, în cadrul Conferinţei
de la Londra, din anul
1953,când Germania şi-a
asumat întreaga răspundere şi
responsabilitate pentru toate
datoriile Reichului, a lămurit şi
problema soldurilor deficitare
rezultate din operaţiunile de
cliring derulate cu Belgia,
Franţa, Elveţia, România etc.
Motivul pentru care România
nu a participat la Conferinţa de
la Londra se bazează pe art. 5
alin. 4 al Tratatului acestei
conferinţe, care este identic cu
articolul 28 din Tratatul de
Pace de la Paris. Ambele acte
normative exonerează Germa-
nia de plată despăgubirilor
aferente perioadei 1.09.1939 şi
8.05.1944. În concluzie, acest
sold este descoperit şi în ziua
de astăzi. Este bine de ştiut că
această sumă nu reprezintă
nici o despăgubire de război.

Se poate naşte între-
barea cum se calculează suma
de 19,5 miliarde Euro?
Plecând de la aprecierea că 1
Reichsmark este evaluat, în
prezent, la 3,3 Euro, se poate
calcula, estimativ, valoarea
cuantumului datoriei: 3,717
miliarde Euro, fără a mai
adăuga şi dobânda aferentă
celor 69 de ani – din 1944
până în 2013; fără a ne lansa
într-un calcul matematic
costisitor de actualizare, ci
doar dacă am calcula o
dobândă moderată de doar
2,5% pe an, se poate aprecia
că valoarea totală a datoriei
(suma iniţială şi dobânda
capitalizată) se ridică la aprox-
imativ 19,5 miliarde de Euro.

Pe scurt doresc sa
menționez că sub incidenţa
Tratatului de Pace de la Paris
ca de asemenea şi creanțele
private necompensate în val-
oare de mai multe sute de mil-
ioane de Reichsmark ale
firmelor şi persoanelor din Ro-
mania care au obținut o
sentința favorabila în baza Tri-
bunalului Arbitrar Mixt, ro-
mano-german în perioada
1919-1928, înființat în baza art.
304, alin. b 2 alTratatului de la
Versailles.” (Selecțiuni din Dis-
cursul rostit în cadrul Parla-
mentului European).
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Sub talpa „ponthauserului”: uniformizarea media şi strivirea pluripartidismuluiSub talpa „ponthauserului”: uniformizarea media şi strivirea pluripartidismului

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎnchiderea OTV a
reprezentat atât un mijloc de a
pune, punctual, o botniţă
libertăţii de exprimare, cât şi o
justificare pentru identificarea
reglementărilor necesare
împiedicării apariţiei unor alte
televiziuni care să crească „din
nimic”. Iar când Victor Ponta s-
a lepădat, de ochii lumii, de
reproşurile vizând posibila
cenzură a audio-vizualului, de-
clarând că nu el a închis tele-
viziunea respectivă, dar
recunoscând că nici nu va per-
mite redeschiderea acesteia în
timpul mandatului lui, faptele
au fost privite ca o răfuială
punctuală. În realitate, nici o
clipă nu a fost vorba doar de
înlăturarea televiziunii OTV, şi
de împiedicarea oricăror
posibilităţi de redeschidere a
acesteia, ci, într-un cadru mult
mai extins, de crearea unor
bariere care să nu mai facă
posibilă înfiinţarea, tot „în tim-
pul mandatului lui”, a altor tele-
viziuni similare.

Aşa a apărut
ordonanţa de urgenţă vizând
audio-vizualul, iar graba de a
pune căluş presei s-a văzut din
promovarea, printre primele
acte ale guvernării, a unei
ordonanţe cu dedicaţie. Un act
care a blocat practic orice
şansă de apariţie a unor tele-
viziuni independente. Pentru
că, prin toate condiţiile tehnice
impuse, s-a anulat efectiv posi-
bilitatea de a mai construi un
proiect media plecând doar de
la o „garsonieră” şi câteva
camere de filmat. În fapt, im-

punând din start investiţii
uriaşe ca drept de a solicita ul-
terior o licenţă de emisie, s-a
destrămat orice posibilitate de
a asigura unei noi instituţii
media şansa unei idependenţe
reale.

Astfel, pentru a aduc-
erea sub control, s-au prevăzut
condiţii tehnice şi norme
metodologice aberante. De ex-
emplu, obligarea oricărui nou
operator pe piaţa audiovizuală
să facă dovada, înainte de a
licita sau achiziţiona o licenţă
de emisie, a existenţei unui
acord de difuzare din partea
unuia dintre „jucătorii” de pe
piaţa de retrasmisie prin cablu.
Adică o intrare, în genunchi, în
jocul de interese a celor mari.
Şi pentru a înţelege ce
înseamnă această obligaţie de
a accepta jocurile făcute de
societăţile de retransmisie este
suficient să privim la felul în
care, sub motivaţia unor
şantaje nedovedite, un aseme-
nea operator este pe cale să
pună pe butuci un întreg trust
de presă! Inclusiv prin aduc-
erea jurnalistilor la raport în
faţa anchetatorilor. Pentru că,
dincolo de blana slinoasă a
motanului Felix, ceea ce se
întâmplă cu trustul acestuia,
hărţuirea jurnaliştilor alături de
personajele care poate s-au
dedat la acţiuni de şantaj,
poate fi considerat şi un mijloc
de timorare a presei.

Şi este o reuşită: în
numai doi ani de guvernare
USL, locul presei printre
garanţii democraţiei a fost
şubrezit! Dar, nu este suficient!
Iar „înghesuirea” libertăţii de
exprimare nu ar fi de folos
proiectelor ponhausiene dacă

s-ar opri doar la cenzura presei
audio-vizuale. Un alt garant
care trebuie stăvilit din jocul lui
de a democraţia este şi pluri-
partidismul.

Şi nu este vorba de în-
cordarea muşchilor puterii în
faţa partidelor „de opoziţie”. Ci
de eliminarea tactică de pe
eşichier a acelora care nu
contează ACUM. A
formaţiunilor mici care, aidoma
televiziunilor de nişă, pot
creşte la un moment dat, într-o
conjunctură anume, „din
nimic”. Doar cu un sediu tip
„garsonieră” şi, mai ales, un
grup de inimoşi.

De aceste formaţiuni
se teme actuala ocârmuire. Nu
de cei „,mari”, fie ei şi aflaţi în
opoziţie şi care salivează la
orice proiect de „coabitare”.
Pentru că, la prima confruntare
electorală, formaţiunile mici,
„aşezonate” într-o conjuntură
potrivită (precum renaşterea
idealului naţional), ar putea
reprezenta polul de mişcări pa-
triotice şi naţionaliste gata să
răstoarne uriaşul elefant cu pi-
cioare de lut din vitrina „con-
sacratelor” bibelouri politice
fisurate şi ciobite, de jocuri,
şantaje, aranjamente şi trădări.

Totuşi, dacă în cazul
„uniformizării” presei, studiul
de caz OTV a vizat o singură
televiziune, suficient însă, mai
ales în lipsa unităţii de breaslă,
să genereze reglementările
necesare corecţiei celorlalţi
jucători media, în zona partide-
lor, fie ele şi „mici”, lucrurile
stau cu totul altfel. De fapt, şi
în segmentul media au fost
vizate iniţial mai multe televzi-
uni, prin ameninţarea pierderii
licenţelor în situaţia neachitării

datoriilor la stat, datorii pro-
duse prin amenziile date de in-
strumentul de control şi
supunere CNA, dar acestea au
reuşit să se salveze,
achitându-şi „datoriile”. Care a
fost preţul, la nivelul
„independenţei” editoriale, se
va vedea cât de curând!

Aşadar, a venit rândul
eşichierului politic aflat în afara
controlului puterii prin însăşi
„independenţa” dată de nein-
trarea în stupul de jocuri al par-
lamentului, să fie „nivelat”. Şi
sunt două ţinte luate în colima-
tor. PRM, unde asistăm la o
acţiune de intruziune
„socialistă” a puterii, care, 
sub motivul îndepărtării
preşedintelui de drept al
formaţiunii în urma a fel şi fel
de „puciuri”, vizează de fapt
dezagregarea partidului şi Par-
tidul „Totul pentru Ţară”, unde
se încearcă scoaterea în afara
legii prin fel şi fel de delaţiuni
penale venite dinspre
„instituţiile”, evident, „de dânşii
alese”! Și în acest caz, se
încearcă o dezagregare a
formaţiunii prin înlăturarea
preşedintelui partidului, dar nu
prin puciuri „interne”, ci prin
hărţuirea în Justiţie, Institutul
Naţional pentru Studiul Holo-
caustului din România „Ellie
Wiesel”, făcând diverse plân-
geri penale! Acuzaţii vizând
activităţi fasciste, rasiste, anti-
semite şi contrare ordinii de
drept!

Numai că, aceste
acuzaţii au fost deja clasate ca
netemeinice prin decizia unei
instanţe (Tribunalul Bucureşti)
care, în cursul anului trecut,
după un alt atac penal la
adresa formațiunii, a consid-

erat că argumentele procura-
turii nu pot da temeinicie
acuzaţiilor de fascism şi anti-
semitism. Pentru că, în cei 20
de ani de existenţă,
formaţiunea nu a utilizat
niciodată formule antisemite şi
s-a declarat permanent în
favoarea statului de drept. Mai
mult, Mişcării Legionare, căreia
i se declară continuatoare
formaţiunea „Totul pentru
Ţară”, nu i s-a stabilit carac-
terul fascist nici la Tribunalul de
la Nurnberg şi nici de alte
instanţe internaţionale. Asta în
timp ce Grupul Etnicilor Ger-
mani, pe care se clădeşte ca
idealuri, dar mai ales drepturi
litigioase şi revendicative îm-
potriva Statului Român, Foru-
mul de azi al Germanilor a avut
decizii clare în instanţele
vremii!

Şi nu doar atacul îm-
potriva conducerii formaţiunii
ar trebui să alarmeze ţara faţă
de acţiunile puterii! Ci şi
crearea unei noi nişe de de-
structurare a unui partid
(atenţie, a oricăruia, după ce
se va fi creat precedentul!),
prin deschidera unui Dosar de
dizolvare, de astă dată pe lege
partidelor politice, pentru di-
zolvarea partidelor care nu
obţin 50 000 voturi la alegeri!
Toate aceste acţuni, colabo-
rate cu acţiunile deja clasice de
timorare, prin controalele fi-
nanciare, dovedesc o direcţie
clară!

Şi totuşi, încă ţinem
ochii strânşi închisi în faţa unor
astfel de acțiuni de strivire a
libertăților și uniformizare sub
talpa „ponthauserului”.

●

Producţia agricolă excelentă aProducţia agricolă excelentă a
prins Guvernul nepregătit!prins Guvernul nepregătit!

Matei
Mircioane

NNe-am obişnuit să ne
plângem de inundaţii, de
secetă, de producţii agricole
slabe, de preţurile prea mari.
Ei, am ajuns să o trăim şi pe
asta, acum ne plângem pe dos!
Vremea a fost prea bună,
producţiile prea mari şi preţurile
atât de mici, încât agricultorii
preferă să lase legumele în
câmp ori să le arunce, decât să
mai iasă cu ele în piaţă. De-
sigur, pentru mine, din poziţia
de cumpărător, niciodată un
preţ nu va fi prea mic. Dar tre-
buie să accept că e ceva cu
preţurile la legumele româneşti,
dacă până şi bulgarii s-au en-
ervat şi vor să închidă graniţele
pentru produsele noastre, că
sunt prea ieftine şi le strică
piaţa. Ca să vezi, mentalitate
de bulgar!

Păi, noi, când vedeam
că bulgarii au marfă mai ieftină,
că au preţurile de vacanţă (pe
litoral, de exemplu) mai mici ca
la noi, îi lăudam şi îi aplaudam.
Şi dădeam buluc la marfa lor şi
în staţiunile lor. 

Televiziunile noastre
ridicau ode producătorilor şi
întreprinzătorilor bulgari. Şi
asta pentru că, parafrazând o

maximă latină, pentru român,
acolo este patria, unde este mai
ieftin. Iată, producătorii bulgari
încearcă să-şi protejeze propria
piaţă. Şi pentru aceasta se
solidarizează şi protestează. Ştiu
şi eu? Poate că ar trebui să
preluăm şi noi puţină mentalitate
de bulgar. Adică, măcar să nu
exagerăm în laude faţă de alţii şi
să ne mai vedem şi de interesele
noastre. Că anii trecuţi, atât am
lăudat litoralul bulgăresc, de
parcă am vrut cu dinadinsul să
alungăm turiştii de pe plajele
noastre. Şi uite că am aşteptat
să vină americanii, să ne spună
că avem cea mai frumoasă
cascadă din lume! Ştim că
aprecierile privind frumuseţea
sunt subiective, dar, repet, noi
parcă n-avem ochi pentru
frumuseţile noastre.

Bun, revenind la
supraproducţia din agricultură;
iată că avem şi cele mai ieftine
roşii din sud-estul Europei! Ce
facem cu ele? Situaţia e cu atât
mai gravă, cu cât se anunţă
recolte-record la grâu, la po-
rumb, la floarea-soarelui, chiar şi
la prune! În acest timp, Guvernul
e ocupat cu declaraţiile politice,
Ministerul Agriculturii n-are nicio
idee.

Pe scurt, producţia
agricolă excelentă de anul
acesta a prins Guvernul
nepregătit!

●

Afacerea ta online - Afacerea ta online - 
gratuitul care nu e gratuit gratuitul care nu e gratuit 

Mihai
Vintilă

DDe ceva vreme
Romtelecom a lansat cu
mare zumzet mediatic site-
ul www.afacereataonline.ro
unde cei care au mici afac-
eri le pot duce pe online. O
idee bună și o inițiativă
demnă de lăuda dacă nu s-

ar susține pe o informare
parțială și trunchiată care in-
duce în eroare viitorul uti-
lizator.

Conturile oferite de
Romtelecom sunt gratuite
doar în primul an urmând ca
apoi beneficiarul să

plătească lunar sume mult
mai mari decât media pieței
din acest moment. Mai mult
, cont nu își pot face decât
persoanele fizice dar atenție
- doar un singur cont!
Ținând cont că în reclamă tv
prin care Romtelecom
atrage clienți pentru acest
serviciu se precizează - e
adevărat că în glumă, că e
gratuit pentru toată lumea și

că poți face chiar nouă con-
turi, nu înțeleg de ce
reclamă nu e oprită că fiind
reclamă mincinoasă.

În primul rând servi-
ciul e gratuit cu contul
„demo” doar un an deci nu
pentru totdeauna cum

sugerează mesajul publici-
tar. Apoi, se poate face doar
un cont de fiecare firmă deci
nu mai multe cum iarăși se
sugerează. Diferență dintre
o reclamă care informează
parțial și trunchiat și serviciul
ofert de fapt este mare.
Clienții care își fac site-uri pe
această platformă a Romt-
elecom vor fi de fapt
suprataxați. Iată cum de la o
idee minunată, de a duce
firmele mici în online, se
ajunge la o spoliere a lor.
Cine nu citește ce scrie cu
litere mici din „termenii și
condițiile furnizării contului
demo" din site va plăti apoi.
Desigur ei spun că poți
renunță după anul de gratu-
itate dar cine renunță după
un an în care și-a promovat
domeniul propriu, site-ul
ușor făcut etc?

Cred că astfel de
metode de promovare ar
trebui stopate și nu înțeleg
de ce CNA nu a luat încă
măsura de interzicere a
reclamei TV pentru
neconcordanțe flagrante
între serviciul oferit și reali-
tate.
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