
Serie Nouă

Anul III

Numărul 109

(6589/1154)

31 iulie - 6 august 2013

„Piramida s-a abţinut 

să devină munte!”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Coabitarea samsarilor guvernamentaliCoabitarea samsarilor guvernamentali

Cezar 
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EEste cu adevărat o
„captură” pe cinste... O
captură care era de aşteptat
a fi realizată pe sfârşitul de
mandat al preşedintelui. Ev-
ident, pentru a-i asigura
acestuia o ieşire glorioasă.
De fapt, în toţi anii petrecuţi
de Traian Băsescu la
Cotroceni, Omar Hayssam
a reprezentat o „rezervă”
pentru momentele cheie ale
mandatului. O „cutie a Pan-
dorei” menită a fi deschisă
pentru lovituri politice sub
centură ori pentru clipa de
glorificare în panteonul
pasagerilor preşedinţi ai
României post-decem-
briste...

De aceea, ne-am fi
aşteptat ca „teroristul nr. 1 al
României” să fie adus în
ţară la prezidenţialele tre-
cute. Ori să se dea capturat,
dacă era nevoie plătindu-şi
singur biletul de în-
toarcerea, în oricare dintre
grele clipe ale celor două
suspendări trecute. Sau în
situaţia în care am fi asistat
şi la cea de a treia sus-
pendare a „Băselului”...
Numai că ultimul cotoi care
putea da o gheară peste
imaginea Cotrocenilor s-a
împotmolit sub audienţa
şantajistă a propriei instituţii.
Şi nu prea mai are cine să-l
suspende pe Traian
Băsescu. Dar nici risipirea
foloasele din aducerea lui
Omar Hazssan nu era
potrivită. Aşa că, duşmanii
politici de ieri şi-au dat
mâna şi par a fi decis să îm-
parte frăţeşte, „instituţional”,
(h)omarul capturii post-de-
cembriste.

De aceea, „cap-
turarea” lui Omar Hayssam
poate fi privită ca un exem-
plu pozitiv al felului în care
funcţionază coabitarea.
Căci, fără ajutorul premieru-
lui, teroristul berbecuţilor nu
ar fi putut fi adus în ţară.
Ceea ce pare un paradox,
privindu-l pe Victor Ponta,
nu ca premier, ci în calitatea
lui de preşedinte al PSD,
postură care ar fi trebuit să-
l facă cât se poate de reti-
cent faţă de aducerea în
ţară a unei personaj cheie
pentru social-democraţia de
altădată.

Desigur, este posibil
ca exact asta să fi dorit (şi)
Victor Ponta. O curăţenie,

graţie „dezvăluirilor” teroris-
tului (inclusiv prin ceea ce
nu va spune, dar i se va fi
pus printre „declaraţii”), prin
cotloanele PSD-ului. O
înlăturare a igrasiei din par-
tid. Pentru că aşa
procedează un ocârmuitor
după ce s-a aşezat bine la
putere: îi elimină pe toţi
aceia care l-au creat, moti-
vat şi „crescut” (politic) şi
care ar putea avea în
mânecă lucruri mai puţin
potrivite blazonului pe care
îl construieste casta
pontaniană. Iar dacă actu-
alului preşedinte PSD îi va
reuşi ceea ce Mircea
Geoană nu a avut curaj să
facă în scurtul lui zbor de
cocostârc rebel peste cuibul
de năpârci, în speţă,
îndepărtarea „relicvelor”, de
la Iliescu la Hrebenciuc, ori
a imitaţiilor (mult mai per-
iculoase decât „originalul”!)

întruchipaţi ca şobolani
politici, dar şi a altor per-
sonaje parte ai vanghe-
lionului social-democraţiei,
atunci Victor Ponta chiar se
va putea lăuda că a reuşit
să conserve electoratul par-
tidului.

Pactul de coabitare
a mai facilitat dară o linie
comună premierului şi
preşedintelui. Pentru că
amândoi (se) pot folosi de
aducerea lui Omar
Hayssam pentru a plăti
diferite poliţe. Şi într-un caz,
şi în celălalt, principalii vizaţi
sunt „greii” partidului. Iar
dacă pe linia social-
democraţilor, relaţiile lui
Omar cu „iliescienii” şi
„hrebenceii” nu vor mai
avea nevoie de post-scrip-
tum, în cazul PDL-ului
lucrătura este mai subtilă.
Pentru că, ministru de in-
terne la fuga lui Omar
Hayssam, Vasile Blaga, ca
actual şef de partid, poate
genera în formaţiunea pe
care o conduce o nouă
fisură, orice reproş azvârlit
asupra lui Blaga putându-se
transforma într-un tăvălug
pentru un partid care abia
se mai ţine în balamalele
eşichierului politic. Iar vor-
bele lui Traian Băsescu,

„Adio PD, Adio PDL!”, ar
putea fi refrenul despărţirii
lui Vasile Blaga de PDL, dar
şi a PDL-ului, în cadru mai
larg, de eşichierul politic.

Aşadar, o „cauză”
comună (dar nu pentru
ţară!) care a facilitat decizia
lui Victor Ponta de a aproba
transportul special „CAS”.
Căci, fără semnătura pre-
mierului pentru trimiterea
unui avion militar la Dam-
asc, decizie luată în şedinţa
de guvern, la capitolul
„Confidenţial”, cu numai
două zile înainte de actul
efectiv de „repatriere”, nimic
nu s-ar fi realizat.

Și totuși, aducerea
lui Hayssam poate avea şi
un scop „patrimonial”. Chiar
mai important decât cel
„politic”. Căci, prin reîn-
toarcerea în ţară, acesta
poate reintra de drept în
posesia averii pe care a
transferat-o, în 2006, unui
apropiat, medicul Mohamad
Yassin, şi o poate redis-
tribui. O avere care ar putea
fi transferată, în mică parte,
celor şapte copii, iar în cea
mai mare parte, ca punct
nescris al coabitării, către,
nu secatele bugete ale stat-
ului, ci spre colectele de
partid şi „mişcări” (!). În
fond, trebuie şi Hayssam
să-şi plătească într-un fel
biletul de avion comandat
prin pactul de coabitare!
Pentru că el nu a fost adus
în ţară din interesul
autorităţilor de a afla anu-
mite lucruri legate de
dosarul răpirii ziariştilor în
Irak (filele acelui dosar fiind
oricum închise pe următorii
50 de ani!), ci pentru un alt
scop. Şi este posibil ca
teroristul să se fi cerut el
„acasă” dintr-o ţară în care,
după ispăsirea pedepsei,
exista şansă să devină la
rându-i victima unei „răpiri”.
Or, cine i-ar fi plătit lui
răscumpărarea?!

În plus, este puţin
probabil ca autorităţile sirine
să fi avut timp de „împa-
chetarea” lui Hayssam în
actele de extrădare în
situaţia în care ţara este în
haos. Dar, probabil, şi din
această perspectivă, aduc-
erea teroristului are deja
„clauzele” secretizate...

●

Dubla cetățenie...Dubla cetățenie...

Aurel
Brumă

CCazul lui Omar
Hayssam nu este deloc spec-
taculos decât cel mult sub
două aspecte: cum a ajuns el
în vârfurile PSD şi cu ce com-
plicitate a reuşit să fugă din
ţară. Altfel subiectul este unul
de telenovelă. Că a fost de-
ferit autorităţilor române
vineri, 19 iulie, e o chestiune
firească, de competenţa ser-
viciilor secrete care şi-au
făcut bine temele, după cum
se vede. Că preşedintele Tra-
ian Băsescu ar fi  scăpat un
porumel din gură zicând la o
conferinţă de presă cum că
nu poate să dea relaţii,
fiindcă prinderea lui Omar ar
fi fost o acţiune neautorizată
în interiorul altui stat,
neantizează esenţialul, dar
rămâne un prilej de speculaţii
doar pentru Antena 3.

Lămuririle necesare
pentru cei care voiau să le şi
audă au venit din partea unui
consilier prezidenţial care nu
e una şi aceeaşi persoana cu
semnatarul acestui text. A
doua zi, premierul Victor
Ponta a adăugat că acţiunea
de capturare a lui Omar ar fi
fost în conformitate 
cu prevederile legislaţiei
româneşti şi autorizată de
Gevern, dar asta nu îi satis-
face pe curioşi pentru că şi
Băsescu şi Ponta au spus în
definitv două adevăruri care
nu se exclude, ci doar se
completează; ceea ce este
autorizat la noi nu este oblig-
atoriu sa fie autorizat si în altă
parte. La fel şi speculaţiile lui
Ovidiu Ohanesian, fostul jur-
nalist de la România liberă,
sunt interesante doar pentru
cei care rămân pe aceeaşi
frecvenţă cu Antena 3. Noi
rămânem însă la ceea ce
este certitudine până la
această dată. Şi recapitulăm:
Omar Hayssam trebuia să se
reîntoarcă în România pentru
că mai avea de efectuat 20
de ani de penitenţă în dosarul
cu răpirea jurnaliştilor români
în Irak.

Am văzut şi scenarii
imaginare de genul celor ce
trimit la recuperarea unei
părţi din averea lăsată în
România de Omar printr-un
transfer către doctorul Mo-
hamad Yassin. În aceste
condiţii, Omar ar fi preferat să
revină în ţară luând în calcul
reîncarcerarea sa pentru încă
16 ani de detenţie, timp în
care boala ar putea recidiva

oricum. Da atunci Omar
Hayssam nu ar mai fi trofeul
serviciilor secrete, cum se
spune.  Importantă ar fi astfel,
după calculele unora, recu-
perarea averii pentru a o lăsa
moştenire celor şapte copii ai
săi din România. Să
înţelegem că este vorba de
acea parte de avere care nu
a fost confiscată de statul
roman după plecarea lui
clandestină  din România.
Partea de care ar mai dis-
pune Omar ar fi undeva în
jurul a 100 de milioane de
euro. Această parte ar fi fost
legal transferată, nu ştim cu
ce titlu, cumantului său Mihai
Nasture şi medicului amintit,
după cum arată investigaţii al
presei. Că afirmaţia lui Traian
Băsescu potrivit căreia
averea transferată de Omar
apropiaţilor lui ar fi greu de
trecut în favoarea statului
roman a născut şi ea
speculaţii e doar ca să
deruteze şi să treacă în deri-
zoriu alte aspecte destul de
importante, cum ar fi de pildă
cele menţionate mai sus.

Când şi cum a făcut
Omar această avere? Sub
protecţia cui? La vremea
aceea, Omar Hayssam era
membru remarcabil al PSD şi
mergea în suita lui Ion Iliescu
reprezentând oamenii de
afaceri din România ca fiind
unul dintre cei mai prosperi
afacerişti români. Ce
informaţii avea Ion Iliescu de-
spre afacerile lui Hayssam? Îl
lua preşedintele neverificat în
delegaţie? Se mai face, de
asemnea, speculaţia că
Hayssam i-ar putea da
nelinişti lui Traian Băsescu în
legătură cu dispariţia sa de
sub nasul organelor de
urmărire penală. Atunci ar
însemna că Traian Băsescu
ar avea ceva interese legate
de persoana teroristului.
Greu de crezut însă o astfel
de posibilitate, tot aşa cum e
greu de crezut şi că Victor
Ponta s-ar teme şi el de
eventualele dezvăluiri ale lui
Hayssam. Că lucrurile vor sta
într-un fel sau altul, ele vor fi
cu uşurinţă accesate de
presă. În ce ne priveşte,
rămânem tot la nedumeririle
noastre: cum a ajuns Omar
Hayssam în vârfurile PSD şi
cu ce complicitate a reuşit să
fugă din ţară?

●
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Nicolae
Balint

A lucrat timp de
aproape patru decenii în ser-
viciile speciale românești. A
cunoscut două regimuri
politice, fiindu-i apreciată ex-
pertiza pe domenii de interes
deosebit de sensibile. A
susţinut cursuri de pregătire o
perioadă îndelungată în
instituţii ce pregătesc
specialiști în probleme de
informaţii și contraspionaj. Este
autor a numeroase studii și
comunicări, precum și a mai
multor volume foarte apreciate.
Un om care nu ezită să arate
cu degetul. Într-un incitant in-
terviu, Aurel Rogojan, general
de brigadă S.R.I. (în rezervă),
pune punctul pe „i”, în pro-
bleme de interes naţional.

*

- Mi s-au părut deosebit de in-
teresante - chiar incitante a
spune - afirmaţiile dv. dintr-un
cotidian central, potrivit cărora
Vladimir Tismăneanu, fiu al
unei cunoscute notabilităţi co-
muniste postbelice - și care
acum ne dă lecţii de anticomu-
nism - ar fi plecat în S.U.A., în
1981, graţie sprijinului acordat
de K.G.B. Dincolo de
întrebările firești pe care și le-
ar pune orice serviciu de intel-
ligence pe seama unei atari
afirmaţii, și dincolo de reacţia
domnului Tismăneanu - dacă a
existat, stau și mă întreb, și vă
întreb și pe dv., cum a fost
posibil ca americanii să nu de-
pisteze acest aspect, care a fi
trebuit să ridice, cu deplin
temei, anumite semne de în-
trebare? Se pare însă că altfel
se va pune problema în viitorul
apropiat, după recentele
afirmaţii ale domnului Larry L.
Watts, specialist pe probleme
românești al CIA, vizavi de
Pacepa, despre care dânsul
afirmă că se știa la Washington
că este spion sovietic. Același
Pacepa, arătat cu degetul de
dv. și de regretatul Mihai Pelin,
dar care a fost apărat atât de
acerb de Sorin Roșca
Stănescu  și... chiar de
Vladimir Tismăneanu, și arătat
drept „erou anticomunist”.
Halal eroi cei ca Pacepa! Cred
că viitorul ne rezervă încă
multe surprinze în ceea ce
privește - folosind un limbaj fa-
miliar dv. - agenţii de influenţă
existenţi și operaţionali în
România. Mai spuneaţi dv. într-
un cotidian central - și iarăși ne
puneţi pe gânduri pe cei care
mai îndrăznim să gândim cu
propriile creiere, și nu după
„reţete prestabilite” - faptul că,
și aici vă citez: „în perspectiva
întâlnirii de la Malta, un grup de
40 de intelectuali români
stabiliţi în străinătate, din care
peste 30 de etnie evreiască,
au cerut celor doi lideri mondi-
ali, precum și președintelui
Franţei, 0 intervenţie sovietică
în România (în 1989 - n.a.).”
Întrebarea pe care doresc să v-
o pun este dacă acești intelec-
tuali - câţi or mai fi trăind dintre

ei - mai joacă vreun rol major
azi (politic, cultural, financiar
etc.), în străinătate sau aici?
Nu cumva, după un „bun”,
vechi și cunoscut obicei, au de-
venit acum fervenţi pro-ameri-
cani?
- Chiar dacă generaţia lui Bru-
can a dispărut, ea a lăsat în
urmă un sistem instituţional
perfect adaptat noilor condiţii,
în care sunt clonate replici fi-
dele. Cineva mi-a cerut să fac
publică lista respectivă. Ea a
circulat la începutul anilor `90.
Nu cei 40 sunt problema, ci
forţa de susţinere a războiului
psihologic împotriva identităţii
naţionale românești. În ceea
ce priveste agenţii de influenţă,
ca să citez „un clasic în viaţă”:
„Nici nu mai știm câţi suntem!”
Exact ca în anii `50, există in-
dexuri negre de persoane 
a căror imagine trebuie
promovată și a altora care tre-
buie denigraţi și interziși în
spaţiul comunicării publice.
Dreptul la exprimarea opiniei
nu are și corolarul dreptului de
acces la mijlocul de a fi ascul-
tat. Văd zilnic pe ecrane
consultanţi, experţi, analiști,
despre care știu că sunt
„rezerviști” ai unor structuri
speciale străine. Unii au deja
loc permanent în „grilă”. Toţi au
devenit specialiști în prob-
lemele românești și contribuie
la bulversarea reperelor axio-
logice ale omului de rând.
Dacă nu vom avea un minister
al Informaţiilor publice, dacă
posturile publice de radio și
televiziune nu vor deveni cu
adevărat naţionale, în condiţiile
în care sporește și analfa-
betismul, în condiţiile în care s-
au diminuat unitatea familiei și
rolul educativ al acestei, iar
biserica ni s-a „dedulcit” la
afaceri, vom rămâne fără valo-
rile morale tradiţionale și iden-
titare. Lipsa controlului
societăţii asupra informaţiei cu
valenţe formaţional – educa-
tive este o crimă. Contradicto-
rialitatea dezbaterilor televizate
dintre personaje cu comporta-
ment și limbaj huliganic oferă
foarte proaste exemple educa-
tive și promovează modelele
negative. (Exemple: „Dacă vrei
să ajungi președinte, chiulește
de la școală și trișează la ex-
amene!” sau „Dacă vrei să-ţi
impui punctul de vedere,
folosește violenţa de limbaj,
urlă la interlocutor și nu mai
lăsa pe alţii să vorbească.”)
Asemenea „modele” de com-
portament, receptate în primii
ani de viaţă, se întipăresc în
subconștient și devin
stereotipuri. Să nu ne amăgim,
acesta este numai unul dintre
aspectele războiului psihologic
împotriva românilor. Vă con-
firm, cu vârf și îndesat, că cei
care fac cea mai mare paradă
de prooccidentalism sunt foștii
propagandiști roșii. Ei nu știu
să facă altceva, decât agitaţie
și propagandă. De la tribunele
Uniunii Studenţilor Comuniști
au trecut la microfoanele Eu-
ropei Libere, iar de acolo în
studiourile televiziunilor, în
redacţii, în agenţii de
consultanţă politică - unele

sunt secţii organizatorice si
ideologice pentru clone politice
- și alte intreprinderi unde
absenţa normelor de muncă le
este compensată prin venituri.
- Trăim, din ’90 încoace, o
întreagă isterie cu dosarele de
securitate. Dacă devii pentru
regim un om incomod, ţi se
caută dosarul de securitate.
Dacă nu-l ai - ceea ce e puţin
probabil -, ţi se poate
confecţiona unul, la comandă
politică, pentru că nu cred că
este o mare problemă. Înţeleg
nevoia de a ne elibera de tre-
cut, înţeleg și nevoia de recon-
siderare a unei părţi din istoria
recentă, dar personal nu
înţeleg aceste lucrături mur-
dare și de ce trebuie decon-
spirate reţelele de informatori,
numele ofiţerilor de caz,
ofiţerilor acoperiţi etc., adică
ceea ce ţine de specificul
muncii de informaţii din toate
timpurile. Să înţeleg că S.R.I.-
ul nu mai folosește azi infor-
matori, ofiţeri acoperiţi, că nu
avem afară ofiţeri români
aparţinând S.I.E. sau D.I.A.,
deplin conspiraţi, care fac
muncă de culegere de
informaţii pe anumite probleme
de interes naţional?
- Acestea sunt mizele dosari-
adei. Vendeta, șantajul și lip-
sirea serviciilor secrete, ale
statelor și naţiunilor care tre-
buie să dispară, de mijloace de
apărare tradiţionale (con-
sacrate și de Cartea Sfântă) și
de neînlocuit.
- Atunci, dacă tot trăim într-un
continuu „bâlci al de
ertăciunilor”, de ce nu ni se
oferă și dosarul de securitate al
pastorului europarlamentar
român, Laszlo Tőkes? Eu aș fi
foarte curios să aflu anumite
aspecte care ţin de activitatea
sa de dinainte de 1989. E nor-
mal, nu?
- Din cel puţin două motive. O
parte din dosar i-a fost predată,
iar unele documente au de-
venit publice. Max Bănu  („Tin-
erama“) a avut exclusivitate. O
altă parte a dosarului, cel de
trădare și spionaj, se află, intu-
iesc, sub protecţia celor 40 de
ani de la data depunerii în
arhivă.
- Prin anii ’90-’95, era un fapt
de mare onoare dacă obţineai
o bursă Soros. Erai cu
adevărat intelectual, cu
recomandări solide pentru ocu-
parea unor funcţii importante -
chiar și fără o operă - dacă
reușeai să obţii și să te instruie
ști în străinătate cu o aseme-
nea bursă. De fapt, ce au fost
bursele Soros? De ce o
asemenea generozitate din
partea lui George Soros, un
om destul de contestat în plan
internaţional?
- Soros face exact același lucru
pe care îl făcea Moscova prin
anii ’50, când racola tineri din
întreaga lume. Exista un fel de
universitate internaţională,
încă de prin anii ’30. Soros nu
este decât o altă faţetă a ceea
ceea ce făcea atunci Moscova!
Nu i se mai spune
„internaţionalism”, ci „societate
deschisă”. Casa comună din
Atlantic la Urali.

- Și în acest context, nu pot să
nu fac apel la istorie, gândindu-
mă la reacţiile - juste în cea
mai mare parte - ale mai mar-
ilor din conducerea de partid și
de stat din România, de după
1965, faţă de cei care făcuseră
studii în U.R.S.S. și care mai
veniseră și căsătoriţi de acolo.
Discret, și fără prea multe
explicaţii, au fost numiţi în
funcţii în care nu aveau capac-
itate de decizie. Este lesne de
înţeles de ce.
- Da, dar nu s-au liniștit. Când
le-a venit iar rândul, nu se
vede ce au făcut? Au ocupat
economic aproape întreaga
ţară. Vezi o firmă occidentală,
dar înăuntru este… tigrul siber-
ian!
- Din 1990, România a făcut
enorm de multe concesiii, atât
în plan politic, cât și economic.
Sunt convins că la adresa stat-
ului român s-au făcut foarte
multe presiuni din partea unor
cercuri politico-financiare ex-
terne, dar toate aceste cedări
ar fi trebuit să aibă niște limite.
Mă întreb - și ca mine se
întreabă milioane de români -
ce a mai rămas nevândut în
ţara asta? Va ajunge să
răspundă cineva pentru marele
jaf naţional practicat după
1990? Ca stat, dar și ca
naţiune, suntem acum într-o
stare dificilă, pe care nu o
putem nega. E prezentă la
fiecare pas și o percepem din
fiecare atitudine a oamenilor
cu care stăm de vorbă. Este
însă indubitabil și faptul că, îm-
potriva statului român, atât din
interior, cât mai ales din exte-
rior, s-au declanșat, de mai
mult timp, campanii denigra-
toare, cu o vădită tendinţă de
subminare, accentuându-se
aspectele negative, toate
acestea fiind, de fapt, parte a
unui război imagologic foarte
subtil, care acţionează în sub-
liminal, încercându-se ero-
darea, în fiecare cetăţean, a
încrederii în instituţiile statului,
în democraţie, în istoria
naţională. Din această
perspectivă, vă rog să-mi
spuneţi, care consideraţi dv. că
sunt principalele ameninţări la
adresa României, în momentul
de faţă?
- Marile acte de subminare
economică a resurselor de
subzistenţă a naţiunii sunt
cuantificate și documentate.
Caracteristicile transpartinice
și transnaţionale ale
vinovăţiilor fac ca dosarele să
fie blocate. Numai o putere
nouă, fără implicări în marea
prăduire a României, ar putea
avea voinţa politică pentru
restabilirea drepturilor naţiunii,
în raport cu prejudiciile ce i-au
fost create. Războiul psihologic
împotriva României este o
ameninţare perpetuă, dar nu
se pot aborda reacţii de con-
tracarare a acestuia, din cauza
unor mari vulnerabilităţi induse
sistemului politic, economic și
social de: guvernarea bazată
pe minciună, corupţie și
trădare; perpetuarea puterii
prin grave atentate împotri-
va sistemului democratic
constituţional; promovarea

sistematică a incompetenţei la
nivel instituţional; absenţa unei
clase politice responsabile și
imune la tentanţiile asociate
Puterii; lipsa clasei economice
autohtone cu conștiinţă
naţională; coabitarea politică
cu adversarii statului naţional
român; lipsa orizonturilor
strategice în relaţiile
internaţionale și incompetenţa
în gestionarea relaţiilor cu
vecinii, fără excepţie, foști ori
actuali revizioniști;
înstrăinarea, în condiţii mai
mult decât dubioase, a
resurselor strategice vitale
pentru prezervarea existenţei,
independenţei și suveranităţii
naţionale; nevalorificarea ex-
traordinarelor resurse ale solu-
lui și subsolului ţării. Prima
urgenţă ar fi ca în România să
nu rămână parcelă de teren
agricol care să nu producă; ex-
ploatarea și descurajarea de
către o administraţie coruptă a
afacerilor corecte.
- Și aș mai avea o ultimă între-
bare. Care consideraţi că ar
trebui să fie acele aspecte
definitorii care ar trebui să con-
tureze profilul unui ofiţer român
de intelligence, dincolo de pro-
fesionalism, capacitate de
analiză și sinteză, capacitate
de reacţie și inteligenţă nativă?
- Nu prea vreau eu să înţeleg
ce este „ofiţerul român de in-
telligence“. Nu avem în limba
română cuvântul „intelligence”.
Nu aș putea să definesc pro-
filul ofiţerului român din servici-
ile de informaţii pentru
securitate naţională prin ter-
meni străini limbii noastre. În
doctrină se face o distincţie
între informaţiile primare, așa
cum sunt ele percepute direct
de la sursă, fără niciun fel de
intervenţie în elaborarea formei
de prezentare, și informaţia
produs analitic, rezultat al
coroborării, verificării și
procesării intelectuale, prin
diferite metode, neapărat anal-
iza și sinteza, a unei sume de
informaţii primare, colectate
din toate categoriile de surse.
Această distincţie presupune și
specializarea în ofiţeri de
informaţii și ofiţeri analiști (de
informaţii). În practica servici-
ilor americane, de exemplu,
„intelligence” semnifică pro-
dusul informaţional analitic,
obţinut în partea de final a ci-
clului activităţii serviciilor. Bri-
tanicii au botezat „civil” M.I. 6
(serviciul de spionaj), „Intelli-
gence Service”. În ceea ce
privește profilul ofiţerului din
serviciile de informaţii pentru
securitatea României, impor-
tant este să fie un om normal,
cu identitatea naţională
nealterată, care să-și iubească
patria, cu forţa morală care să-
l determine să-și servească cu
credinţă poporul. Aceste calităţi
se dobândesc în familie, prin
educaţie și instrucţie, ele con-
stituind matricea pe care se
dobândesc aptitudinile și se
formează deprinderile proprii
profesiei.

●
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Drepturile românilor: Scrisoare deschisăDrepturile românilor: Scrisoare deschisă

Gheorghe
Funar

AAdresată domnilor
prof. univ. dr. ing. GHEO-
RGHE VUŞCAN, prefect al
judeţului Cluj, conf. univ. dr.
EMIL BOC,  primar al Mu-
nicipiului Cluj-Napoca, şi
ing. HOREA UIOREANU,
preşedinte al Consiliului
Judeţean Cluj

Adevărul a ieşit la
suprafaţă şi dvs. aveţi şansa
şi obligaţia să-l valorificaţi
rapid şi cu fermitate în in-
teresul Poporului Român şi
al României. Cîţiva patrioţi
români, sprijiniţi de mass-
media locală şi centrală, au
demonstrat următoarele:

1)   După Tratatul de
la Trianon, din 4 iunie 1920,
Ungaria şi cei 367 
de optanţi unguri au 
pretins României uriaşe
despăgubiri pentru bunurile
imobile şi mobile pe care le-
au avut în Ardeal, pînă la 1
Decembrie 1918.

În urma „Procesului
optanţilor“, desfăşurat în pe-
rioada 1923-1930, Tri-
bunalul Arbitral de la Paris a
obligat Statul Român să
plătească despăgubiri în aur
Ungariei şi optanţilor unguri.
Poporul Român şi România
au plătit, prin Fondul Agrar
deschis la o bancă din
Elveţia (la Basel), echiva-
lentul 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 propri-
etate în Ardeal, pînă în anul
1918, sînt 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.

2) Folosindu-se de
omisiunile, dar mai ales de
falsurile din cărţile funciare
din Ardeal, inclusiv de cele
declarate nule de drept prin
Legea nr. 260/1945, Un-
garia, împreună cu
U.D.M.R., cu alte nu-
meroase persoane juridice
(mai ales bisericile
maghiare) şi persoane fizice
ungare (urmaşi ai foştilor
grofi, conţi, baroni ş.a.) au
pus la cale şi au desfăşurat
pe teritoriul României cea
mai mare şi mai periculoasă
escrocherie imobiliară din

Europa, cu scopul
dezmembrării teritoriale a
ţării noastre şi anexării
Ardealului. Cei care au
săvîrşit faptele penale au
uzat, mai ales, de cărţile
funciare, dar acestea nu au
valoare de înscrisuri consti-
tutive de drepturi reale, ele
fiind, de fapt, o evidenţă a
imobilelor. Se ştie că drep-

turile reale trebuie dovedite
cu documentele originale
care atestă titlul de propri-
etate.

3) 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 Bu-
dapesta pentru ca pe calea
retrocedărilor în natură, să
dobîndească ilegal (inclusiv
prin instanţele judecătoreşti
româneşti), să fie
împroprietăriţi cu mii de
clădiri şi milioane de hectare
de păduri şi terenuri agri-

cole. 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 Româ-
nia, începînd cu anul 1931.
De reţinut că solicitanţii un-
guri şi cei împroprietăriţi ile-
gal, după anul 1990, cu
imobile ale Statului Român
ştiau că pentru acele clădiri,
terenuri agricole şi păduri s-
au plătit despăgubiri de
către Poporul Român. Cu
toate acestea, ei s-au aso-
ciat şi au săvîrşit nu-
meroase infracţiuni, crezînd
că se pot ascunde după
paravanul retrocedărilor şi
că nu vor fi descoperiţi şi
traşi la răspundere pînă la
Diktatul de la Bruxelles,
pregătit pentru anul 2014, în
urma căruia Ardealul să
devină autonom şi, ulterior,
să fie alipit Ungariei.

Avînd în vedere că
în judeţul Cluj au avut loc,
sau sînt pe cale de a fi
înfăptuite numeroase
împroprietăriri ilegale, as-
cunse sub denumirea de
retrocedări, vă solicităm să
acţionaţi pentru:

1) Recuperarea tu-
turor clădirilor, terenurilor
agricole şi pădurilor cu care
au fost împroprietărite ilegal
numeroase persoane ju-
ridice maghiare şi persoane
fizice ungare.

2) Sistarea plăţii
chiriilor pentru toate imo-

bilele retrocedate ilegal şi
recuperarea sumelor plătite
nelegal din banii contribua-
bililor români către hoţii de
imobile, inclusiv pentru bis-
ericile maghiare care au re-
curs la „furtul pios“.

3) Sesizarea or-
ganelor de urmărire penală
pentru identificarea per-
soanelor care s-au asociat
în vederea săvîrşirii de
infracţiuni, pentru fiecare
caz de împroprietărire
ilegală cu clădiri, terenuri
agricole şi păduri pentru
care foştii proprietari au fost
despăgubiţi de Statul
Român, în urma „Procesului
optanţilor“.

4) Obligarea mem-
brilor Comisiilor de retro-
cedare la verificarea (pentru
fiecare dosar de revendi-
care) a despăgubirilor de
care au beneficiat foştii pro-
prietari, precum şi dacă au
fost respectate prevederile
Legii nr. 260/1945, prin care
au fost declarate nule de
drept înscrierile în cărţile
funciare făcute în Ardealul
ocupat de Ungaria, după
Diktatul de la Viena, din 30
august 1940.

Vă mulţumesc pen-
tru colaborare şi, împreună
cu locuitorii judeţului Cluj,
aştept să comunicaţi 
în mass-media rezultatul
acţiunilor întreprinse de dvs.

●

Republica serviciilor secreteRepublica serviciilor secrete

Dan Tanasă

PPeste o lună de zile
voi marca patru ani de când
locuiesc în capitala Regatu-
lui Spaniei. Distanța față de
țară nu mi-a afectat intere-
sul față de actualitatea
românească. Aș putea
spune chiar că sunt în multe
privințe mai informat decât
conaționali de-ai mei care
locuiesc în țară. Răsfoind
presa din România în ul-
timele zile, dar mai ales azi,
mi-am dat seama de o
chestiune foarte interesantă
și revoltătoare în același
timp.

Sunt conectat la ac-
tualitatea din Spania.
Răsfoiesc în fiecare zi
paginile de internet ale
publicațiilor El Pais și El
Mundo sau pagina de inter-
net a televiziunii Antena 3
(da, au și ei una). Nu-mi
scapă aproape niciodată
telejurnalul de la ora 21:00
al TVE, televiziunea de stat
spaniolă (TVE este lider de
audiență de ani buni). Știu
care sunt scandalurile
politice ale momentului. Știu

care sunt temele de discuție
ale momentului în piață.

Azi mi-am dat
seama însă că nu știu abso-
lut nimic despre serviciile
secrete spaniole. Nu știu
care este numele celui care

conduce SRI-ul spaniol. Nu
știu nici care e denumirea
SRI-ului spaniol. Nu știu
care e numele directorului
SIE spaniol. Nu știu nici
măcar care e denumirea
SIE-ului spaniol. Nu știu
câte servicii secrete are
Spania. Habar nu am dacă
ministerul de interne de la
Madrid are și el un serviciu

secret. În patru ani de zile n-
am văzut sau auzit în mass-
media din Spania vreo
declarație a vreunui angajat
SRI sau SIE spaniol. Nu știu
dacă au și ei un DGIPI și
cine e șef acolo. N-am văzut

nimic despre serviciile se-
crete spaniole, nici de bine,
nici de rău. N-am auzit de
vreun bilanț al activității. N-
am citit vreo știre despre
bugetul lor. N-am citit sau
auzit vreo știre despre impli-
carea SIE sau SRI spaniole
în vreun caz. Ca să nu plic-
tisesc concluzionez: nu știu
absolut nimic despre ser-

viciile secrete din Spania în
ciuda faptului că sunt
conectat la actualitatea
politică și civică din Regatul
Spaniei.

În schimb, fără să
caut absolut nimic și fără să
depun nici cel mai mic efort
de documentare, știu cine
este șeful SIE și SRI din
România. Știu în ce dosare
se implică SRI. Știu din ce
partide politice provin șefii
SRI și SIE. Știu care sunt
opiniile lor cu privire la unele
subiecte. Din când în când
apar în mass-media
declarații ale celor doi șefi.
Știu că Poliția Română și
Ministerul de Interne au ser-
vicii secrete separate. La fel
și Ministerul Apărării
Naționale. Am văzut știri de-
spre scandaluri de corupție
cu angajați ai serviciilor se-
crete. Am văzut știri despre
scandaluri legate de nu-
mirea șefilor serviciilor se-
crete. Repet, toate astea le
știu din presă, involuntar aș
putea spune. Am avut chiar
un premier uns direct de la
șefia unui serviciu secret.
Cu alte cuvinte, tot ce nu
știu despre serviciile secrete

din Spania știu despre ser-
viciile secrete din România.

Interesant? Da! În
Spania serviciile secrete nu
sunt folosite de politic pe
post de marionete pentru a
plăti polițe, a înfunda adver-
sari politici sau a guverna
țara. În Spania serviciile se-
crete sunt cât se poate de
secrete. 

În schimb, în Româ-
nia serviciile secrete sunt
scule în mâna politicului.
Conduse de oameni fără
caracter, la noi serviciile se-
cerete se ocupă cu pupatul
în fund a vremelnicei puteri
și nu au mai deloc vreo pre-
ocupare pentru interesul
național. Mii de angajați
plătiți din fonduri publice și
folosiți pe post de unelte de
incomodat/înfundat aver-
sarii politici. Revoltător e
puțin spus.

Asta e, de nouă ani
de zile, republica lui Traian
Băsescu, primul cârciumar
al țării. Republica serviciilor
secrete.

●
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Regionalizarea sau despre destructurarea „all-inclusive”Regionalizarea sau despre destructurarea „all-inclusive”

Cezar 
A. Mihalache

LLucrurile ar trebui să
fie acum clare pentru toţi cei
ce mai aveau vreun semn de
îndoială! Procesul de region-
alizare reprezintă doar un 
instrument de hăicuire ad-
ministrativ-teritorială a ţării.
Un ambalaj nou pentru mile-
narul dicton „divide şi îm-
parte”. O destructurare
cvasi-sectorială menită a
genera zeci de focare de con-
flict. La nivelul structurilor
profesionale, dar şi între
acestea, cu un final previzibil
al conflictului local general-
izat la nivelul ţării.

Şi suntem într-o
etapă de forţare a procesului.
Astfel, înainte ca ţara să fi
ajuns să se pronunţe pe tema
necesităţii regionalizării, dar
şi pentru a elimina această
pronunţare, cârpacii guverna-
mentali îndeasă pe uşa din
dos a guvernării capitole de
regionalizare. În fapt, punând
oamenii în faţa unui proces
deja demarat, puterea
încearcă să anuleze ideea
necesităţii de a mai consulta
ţara cu privire la ideea în sine
a regionalizării, oferindu-i în
schimb „posibilitatea” de a se
pronunţa pe seama
„mărunţişurilor” tehnice.
„Mărunţişuri” trecute şi ele
prin sita intereselor politice,
ţării lăsându-i-se „şansa” de a
alege, de exemplu, „capitala”
unei regiuni din lista de

nominalizări deja întocmită
de putere. Iar acolo unde feli-
ile sunt mult prea suculente
pentru a le lăsa la îndemâna
şi decizia norodului, puterea
a creat proiectele şi acte-
le legislative necesare
descentralizării, reorganizării
şi culisării sferelor de interes.

O astfel de poliţă de
asigurare a fost creată prin
proiectul de reorganizare a
administraţiei fiscale. Şi chiar
dacă nu se ştie dacă ţara va fi
de acord cu opt regiuni,
guvernanţii au pregătit deja
actele legislative, încă din
toamna anului trecut, în unele
documente oficiale, precum
anexele Scrisorii de Intenţie
adresată FMI, pe 12 septem-
brie 2012 (documente sem-
nate de ministrul de finanţe,
dar şi de guvernatorul BNR)
fiind inserate, nu principii, ci
metodologia de aplicare a
regionalizării administrativ-
fiscale.

Şi nu au fost contu-
rate eventualele variante de
regionalizare, inclusiv ca
număr de regiuni, din care
ţara să aleagă, ci s-au planifi-
cat structurile şi termenii de
aplicare a  regionalizării ad-
ministrativ-fiscale, „ca parte a
procesului de restructurare şi
modernizare a ANAF”, prin
crearea a opt direcţii re-
gionale, până la mijlocul lui
2013, şi 47 de unităţi fiscale
locale, până în 2015. Adică
termene din care unul a fost
deja respectat înainte de a se
fi stabilit data de organizare a

referendumului privind re-
gionalizarea şi, după eventu-
alul accept al ţării, termenul
de declanşare a procesului!
În acest fel, în clipa în care se
va realiza consultarea
populară sau se va merge cu
o asumare în parlament, pro-
cesul de regionalizare va fi
deja în plină aplicare făcând
caducă orice decizie
potrivnică.

Astăzi, însă, asistăm
la „reorganizarea” Agenţiei
Naţionale de Administrare
Fiscală pe structura celor opt
regiuni. Și este vorba doar de
o etapă care a ieşit accidental
în evidenţă din cauza
protestelor lucrătorilor fiscali.
Din cauza unor greve spon-
tane declanşate la primirea
veştilor despre felul în care
vor „culisa” direcţiile fiscale
dintr-un oraş în altul. Proteste
ale căror motive reale, în
speţă haosul descentralizării
şi mutarea structurilor, au fost
mascate de o anumită parte
a presei sub şablonul grev-
elor de tip nesimţit. Adică, ale
acelora care deşi au salarii
mari s-ar fi trezit să
protesteze.

Și totuși, urmărind
proiectele şi modul de „de-
plasare” a centrelor fiscale,
putem vizualiza deja felul de
reaşezare şi întărire a sfer-
elor de influenţă ale baroniilor
PSD. Pentru că, prin aceste
„culisări” de atribuţii, în primă
fază a celor fiscale, se vor
confisca drepturile şi
reprezentările oraşelor având

o coloratură administrativă
nepotrivită „socialiştilor” spre
a fi atribuite spre urbe corect
asezonate pe interesele
PSD-ului.

Este motivul pentru
care puterea a conturat re-
gionalizarea administraţiei fis-
cale pe calupul unor soluţii
abuzive, precum mutarea
Direcţiei fiscale pentru
regiunea de Vest de la
Timişoara la… Deva (nici
măcar la Arad, evident tot din
cauza colaturii portocalii!) ori
a regiunii e Sud-Est de la
Constanţa la… Galaţi! Asta în
condiţiile în care, în primul
caz, vorbim de 77 000 de
contribuabili în Timiş, dublu
faţă de cei din Hunedoara, iar
în doua situaţie de „culisare”
fiscală, de confiscarea
atribuţiilor Direcţiei fis-
cale Constanţa, care
administrează 333 000 de
contribuabili, spre a fi
„atribuite” către Galaţi, care
administrează 47 000 de con-
tribuabili!

O „reorganizare” care
poate fi considerată şi parte a
procesului de destructurare a
identităţii naţional-istorice
începută prin diminuarea
rolului instituţiilor statului.
Căci, în momentul în care
unui oraş-simbol i se vor con-
fisca atribuţiile, prin de-
plasarea structurilor fiscale
ori administrative, atunci se
va asigurarea şi năruirea
reperelor simbolistice.

Pe de altă parte,
acest proces de relocare, la

început a instituţiilor fiscale,
de la urbele mari contribu-
toare către orăşelele cu
numar semnificativ mai mic
de contribuabili, poate fi con-
siderat şi un mijloc de a crea
premizele pentru a aloca
oraşelor din zona secuiască,
dacă nu o regiune proprie de
cuprindere, măcar şansa de
a se înroba cu sarcini
esenţiale. Precum găzduirea
direcţiilor de colectare fiscală
ale regiunii în care vor fi in-
cluse.

În acest fel, simpla
prezenţă a direcţiei fiscale a
unei regiunii într-un oraş car-
acterizat de venituri mici
poate asigura atât resursele
de finanţare a zonei (într-o
zonă în care nu există indus-
trie sau turism, gestiunea
fiscală a unei întregi regiuni
putând asigura o sursă de
finaţare locală), dar poate
contribui ulterior şi la configu-
rarea primei regiuni-enclavă.
Pentru că, aşa cum regiunile
se vor croi peste judeţe, la fel
ne putem trezi cu enclave
conturate peste părţi din
regiuni. Iar aici, trebuie să
remarcăm jocul diversionist al
maghiarimii politice. Se
revoltă şi protestează public
împotriva proiectului actual
de regionalizare, dar numai
pentru a distrage atenţia de la
„portiţele” care i se crează
pentru viitoarea autonomie,
fie şi doar prin legiferarea
conceptului de regiune în
legea supremă.

●

Am ajuns în colonialism!Am ajuns în colonialism!

Maria
Diana-Popescu

GGata cu distracţia!
La dreapta! La stînga! Cul-
cat! Drepţi! Stînga-mprejur!
Înainte, marş! În faţa noii
şefe F.M.I. pentru România,
Frau Schächter, care va de-
schide rapid şi exact drumul
altor alogeni în Ţară, greii
sistemului politic, economic
şi financiar-bancar, vor uita
de tot cui aparţin şi i se vor
înclina cu neţărmurită
dragoste şi supunere. Stagi-
ile de pregătire politică,
masteratele şi doctoratele
achiziţionate pe galbeni în
23 de ani de capitalism chi-
aburesc nu le-au alterat
deloc viziunea de slugoi 
şi nici comportamentul
vasalic. 

Alogenii şi toate
companiile străine se
cazează în România pentru
mîna de lucru extrem de
ieftină. Angajaţii români sînt
trataţi precum sclavii pe
plantaţii. Doar nu vin de
dragul României,  ca să-i
aducă bani! Aici e raiul lor!
Păcătoşii ne exploatează
muncitorii, fură statul şi
pleacă miliardari. Cel care
lucrează la privat încasează

salariul minim pe economie,
e umilit ca un sclav şi dacă
încearcă să-şi ceară drep-
turile, e trecut pe lista
neagră, i se instituie o vină
falsă şi aut.

Nu acelaşi lucru se
va întîmpla cu Lagard.
Cercetată de Curtea de
Justiţie franceză pentru
„complicitate la fals” şi
„complicitate la deturnare
de bunuri publice” în dosarul
Bernard Tapie, Lagarde vine
sprinteioară la Bucureşti, ca
să ia notiţe cum să furi banii
publici fără să fii prins, fără
să fii condamnat. Numai un
naiv îşi imaginează că F.M.I.
e organizaţie de caritate
într-un sistem procopsit din
speculă. Înlăuntru colcăie o
adunătură şcolită la cursuri
de şantaj şi de muls
resursele statelor. De acolo
s-a extins jungla financiară
(mediu propice prădătorilor
fără scrupule), acolo se
năşesc monştrii financiari,
acolo se hrănesc fioroase
grupări mafiote, care fac
mai dezesperante sărăcia şi
mizeria popoarelor. Acolo
hoţul are carte de muncă şi
este extraordinar de pro-
ductiv şi de bine plătit. „Daţi-
mi controlul asupra mone-
dei unei ţari şi nu mă

interesează nici cine o con-
duce, nici ce politică face.”
(Rockefeller) Generaţii la
rînd au muncit ca să ridice
economia statelor şi vine un
Sörös, pariază la bursă pe
nişte bani virtuali şi gata
criza. Băncile sînt băgate la
înaintare, oficial victime, în
secret, călăi. Pentru bănci
n-a fost criză deloc. Cine a
îndatorat statele pînă la fal-
imentare? Noua Dictatură
(F.M.I.- B.M.- U.E.) prin
ciracii săi, mulţi dintre ei
urmăriţi în procese penale
de corupţie, deturnări de
fonduri, fals în acte şi
inscripţii, abuz de încredere,
facilitarea infractorului,
asociere în grup infracţional
e.t.c..

Aşa se face că su-
flarea multilateral-corupă a
politicului ne-a îmbarcat sub
conducerea înţeleptului cîr-
maci pe vaporul care duce
către visul de aur al puterilor
lumii: colonialismul. Încă
puţin şi se vor termina rez-
ervele de apă! S-a terminat
cărbunele, nu mai avem
siguranţă naţională, nici
grîne, nici căldură, nici
lumină, nici sănătate, nici
învăţămînt, nici mîncare,
nici linişte. Ţara va fi rupă în
regiuni! Opriţi vaporul,

atunci! - spune cîrmaciul.
Am ajuns în colonialism!
Prin proasta delimitare, fali-
mentul regiunilor este pre-
vizibil! Nu există niciun
studiu care să ateste
eficienţa şi rentabilitatea
regionalizării. La mijloc,
doar interese oculte.
Democraţia balcanică
virusată a generat slujbaşi
de stat foarte slabi, laşi,
corupţi, fără viziune, deter-
minare şi demnitate. Dacă
Justiţia nu se sesizează să-
i ia la bani mărunţi, ar trebui
să procedăm precum bul-
garii, care i-au ţintit cu ouă
şi roşii pe deputaţii lor. Bul-
garii au avut cu ce arunca.
Astuţioşii noştri pot sta
liniştiţi. Românii sînt prea
săraci, ouăle şi roşiile prea
scumpe, ca să le strice pe
figurile lor.

Ca şi cum toate
veştile rele n-ar fi suficiente,
încă una caldă: în problema
gazelor, U.E. ne aruncă
înapoi în braţele ruşilor. 

Eşecul proiectului
Nabucco înseamnă gaze
mai scumpe, dictate de
Gazprom, pierderea
investiţiilor aferente proiec-
tului şi slăbirea securităţii
energetice naţionale. Un
eşec eminamente politic! Ce

dovedeşte? Că Rusia îşi
menţine influenţa în zona
caspică, uniunea nu prea
are multe de spus, iar
România e insignifiantă în
ecuaţie. Ţarul Putin nu se
joacă atunci cînd e vorba de
siguranţa poporului său. În
părţile esenţiale, ruşii încep
să renunţe la internet în
favoarea maşinilor de scris.
Kremlinul a decis să
folosească în unele activităţi
birocratice maşinile de scris
de provenienţă germană,
pentru a evita scurgerile de
informaţii, pericol tot mai
prezent în era virtuală. 

Potrivit publicaţiei
britanice The Telegraph,
care citează o sursă din
Serviciul de Pază Federal al
Rusiei, se pare că maşinile
de scris au fost reintroduse
după publicarea mai multor
documente de către Wik-
iLeaks, dar şi după relatările
lui Edward Snowden, omul
care a dezvăluit reţeaua de
spionaj a S.U.A..

●


