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„Să punem şapte coroane nu 

pe capul poetului, ci pe 

verbul versului.” 

- Emil Cioran
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Cezar 

A. Mihalache

FFaptul că europarla-
mentarul Corina Creţu a fost,
iniţial, singurul membru al Or-
dinului Naţional „Steaua
României” care şi-a asumat
acţiunea de a solicita, întâi prin
presă apoi cu o cerere către
organismul îndreptăţit, re-
tragerea medaliei lui Laszlo
Tokes, spune multe despre
„frăţia” de interese, indiferenţă
şi chiar laşitate în care
dospesc toţi ceilalţi 1 310
membri ai ordinului. 

Şi care, prezumtiv şi
deloc surprinzător, vor evita, în
marea lor majoritate, să se
pronunţe pentru retragerea
distincţiei doar pentru a nu
crea un precedent care, ulte-
rior, să se întoarcă, mai ales
după felurite răfuieli politice,
împotriva lor. Iar această uni-
tate generată de interesul
fiecăruia în cadrul general de
facilităţi al „breslei” s-a remar-
cat din poziţia reticentă a altui
„medaliat”, Petre Roman, care
se făcea că habar nu are pen-
tru ce a primit Tokes distincţia.
Cu toate că fostul premier este
chiar unul dintre membri Con-
siliului de onoare care va
judeca solicitarea de retragere
a distincţiei acordată popei…

Totuşi, chiar dacă eu-
roparlamentarul Corina Creţu
a deschis drumul spre o
firească îndreptare a faptelor,
lucrurile sunt cu mult mai difi-
cile în punerea lor în ordine. În
primul rând, judecarea
declaraţiilor care au dus la so-
licitarea retragerii ordinului
acordat lui Tokes va cădea în
sarcina unui Consiliu de
onoare format din şapte mem-
bri ai ordinului respectiv. Apoi,
decizia Consiliului va trebui să
ajungă la Cancelaria Ordinului,
iar de acolo la şeful statului
care va promulga (ori nu!) de-
cretul de retragere a distincţiei.
Şi nu este vorba doar de faptul
că şef al statului este încă Tra-
ian Băsescu, adică tocmai cel
ce l-a decorat pe iredentist cu
ordinul „Steaua României”!, ci
şi de peticul legislativ care nu-
l constrânge pe șeful statului
cu un termen în care să facă
promulgarea decretului de
consemare a deciziei luate de
Consiliul de onoare. Ba, legea
este atât de străvezie încât nici
măcar nu se prevede obligația
preşedintelui de a ține cont de
această decizie, teoretic
putând, ca în cazul altor legi,
să refuze promulgarea cel
puţin o dată (și nu ar fi de mi-
rare să se ajungă chiar la
Curtea Constituțională pentru
rezolvarea acestor lipsuri ale
legii!).

Și este cât se poate
de evident că în clipa în care s-
a decis să-l decoreze pe

Tokes, în 2009, adică după un
susținut stagiu pe frontul anti-
românesc al popei, Traian
Băsescu a ştiut că eventuala
(dar previzibila) retragere a or-
dinului în cazul în care ireden-
tistul cu sutană va călca
strâmb va fi cât se poate de
dificilă. Dar l-a decorat, nu
pentru meritele de la
„revoluție”, ci pentru a-l
mulţumi pe cel ce avea să-i
devină un bun prieten elec-
toral: Viktor Orban. Iar, acum,
Traian Băsescu joacă de fapt
la două capete.

În primul rând, aruncă
o momeala electoratului
naţionalist, electorat căruia
preşedintele se pregăteşte să-
i livreze un „lider”. Mai ales că,
după alungarea lui Corneliu
Vadim Tudor de pe acest
făgaş, naţionaliştii nu au reuşit
să „producă” încă o personali-
tate care să reflecte în mod
unitar toate grupările, de altfel
cât se poate de răzleţite, ale
naţionalismului românesc.
Apoi, este de aşteptat ca Tra-
ian Băsescu să tragă în aşa fel
de sfori încât popa Tokes să
nu-şi piardă ordinul sau, cel
puţin, să pară că l-a pierdut
strict din cauza presiunilor
naţionaliștilor. Un melanj în
care este cât se poate proba-
bil să asistăm şi la declanşarea
unui virulent atac al argaților
cotrocenişti împotriva aceleia
care a avut curajul să ceară re-
tragerea distincţiei lui Tokes.
Se va face caz pe seama
meritelor pe care le-a avut ea
însăşi pentru a primi această
distincţie şi a avea acum
căderea morală, ca membră a
ordinului, să solicite retragerea
distincţiei, se va bate moneda
şi pe faptul că nu a făcut o
cerere similară şi în cazul unui
alt medaliat al ordinului, în
speţă condamnatul Adrian
Năstase. Şi nu vor lipsi, mai
ales!, catalogările electorale
(pe care oricum nu le putem ig-
nora!), acelea că dna. Corina
Creţu a făcut acest pas strict
ca exerciţiu de imagine în per-
spectiva alegerilor europarla-
mentare.

Dincolo de toate aces-
tea, însă, trebuie să ne bucure
faptul că, indiferent de cum şi
pentru ce „merite” a primit
domnia sa distincţia (Corina
Creţu fiind decorată de Ion Ili-
escu în noiembrie 2002, când
era consilier prezidenţial al
acestuia), astăzi, europarla-
mentarul s-a regăsit din fericire
printre cei 1 310 membri ai or-
dinului şi a putut face, în cali-
tate de membru, solicitarea de
retragere a distincţiei! Este un
merit care nu poate fi contes-
tat, iar faptul că la câteva zile
după gestul ei, după ce a fost
bălăcărită pe reţelele sociale
pentru „calităţile” sale, au
apărut şi nenumărați „curajoşi”
care se bat acum pentru a

scrie solicitări de retragere a
ordinului, nu poate diminua din
valoarea acțiunii ei iniţiale. (Îi
amintim, totuşi, şi pe ceilalți
„bărbaţi politici”, membri ai or-
dinului „Steaua României” şi,
astfel, îndreptăţiţi să facă
aceste solicitări: liderii PSD, llie
Sârbu, Dan Nica, Ioan Rus,
Ecaterina Andronescu, Alexan-
dru Athanasiu, Ioan Mircea
Paşcu, Gabriela Firea, Miron
Mitrea, Şerban Valeca, Eugen
Bejinariu, dar şi UNPR-iştii
Gabriel Oprea, Marian Sârbu
şi Şerban Mihăilescu).

Și nu trebuie neglijat
un alt aspect important al
„dosarului Tokes”. Faptul că,
dacă Traian Băsescu ar fi vrut
cu adevărat să-i retragă
distincţia, şi nu doar să facă un
joc la două capete, ar fi putut
apela la instrumentele din
Justiţie, atât de dragi şi fidele
lui, pentru a deschide popei un
dosar penal pentru declaraţiile
anti-statele şi trimiterea aces-
tuia în judecată. Pentru
instigările precum cererea
adresată public premierului
Ungariei, Viktor Orban, de a
oferi „protectorat” Transil-
vaniei, „aşa cum a făcut Aus-
tria cu Tirolul de Sud”, sau
solicitarea adresată aceluiași
personaj de a asigura, prin
specialiştii Budapestei, re-
alizarea unui drapel al Transil-
vaniei pentru ca maghiarimea
să meargă mai departe „pe
această cale a autonomiei”.

Or, ar fi fost mult mai
simplu dacă se mergea pe
această cale, în cazul trimiteri
în judecată şi a condamnării în
regim de urgenţă, nemaifiind
nevoie de implicarea Consiliu-
lui de onoare şi a Cancelariei
Ordinului, Tokes putând fi în-
cadrat direct la articolul care
prevede retragerea automată
a distincţiei în caz de con-
damnare definitivă (acolo unde
păstoreşte şi „premiantul”
Adrian Năstase, de care
Cotrocenii par a fi uitat însă!).

Oricum, dincolo de
componența actuală a Consili-
ului de onoare, de poziţiile pre-
vizibile pe care le vor avea unii
membri, UDMR livrează deja,
via ex-consilierul prezidenţial
Peter Eckstein Kovacs (ce în-
tâmplare!), argumentele nece-
sare pentru a face dezbaterea
din consiliu cât mai dificilă,
plecându-se de la presupusul
caracter de „declaraţie politică”
al afirmaţiilor iredentistului
Tokes până la invocarea drep-
tului la liberă exprimare. Adică,
deşirarea unui subiectivism în
care membrii consiliului să se
piardă academic în dezbateri
despre fragila linie dintre dis-
curs şi intenţiile reale care pot
genera „caracterul dezono-
rant” al afirmaţiilor. Singurul
care poate motiva, conform
legii, retragerea distincţiei…

●

Mulțumesc USL!Mulțumesc USL!

Dan

Tănasă

ÎÎn ultimii zece ani de
zile m-am exprimat la urne
aproape de fiecare dată când
mi s-a dat ocazia (cred că am
lipsit doar la localele din iunie

2012). Cu excepția parla-
mentarelor din decembrie
2012, când am băgat un
buletin de vot neștampilat în
urnă, de fiecare dată mi-am
exprimat opțiunea print-un
vot valabil. S-ar putea spune
că, în parte, sunt și eu 
vinovat pentru starea
dezastruoasă în care se află
azi România.

Deși nu am votat USL
(și pentru asta îi mulțumesc
lui Dumnezeu că pot dormi
liniștit noaptea) recunosc că
am avut, cel puțin la început,
mare încredere în ”schim-
barea” lor. 

Chiar am crezut ca
un prost că USL este
interesată să schimbe ceva
în bine în România. Evident,
m-am înșelat. Și nu doar că
m-am înșelat. Dar USL a
reușit să mă împingă din
tabăra celor 40 la sută dintre
cetățenii cu drept de vot din
România care încă mai
votează în tabăra celor 60 la
sută dintre cetățenii români
cu drept de vot care nici
măcar nu se mai prezintă la
urne.

USL a reușit într-un
singur an de când se află la
guvernare să mă scârbească
într-un hal inimaginabil. Încet
dar sigur, USL a pus capac
peste toate mizeriile
guvernărilor PDL-UDMR-
UNPR și a adoptat aceeași
conduită degradantă a pre-
decesorilor lor.

Înainte de decembrie
2012, USL se opunea
gazelor de șist, scoțând
lumea în stradă. Acum USL

bagă pumnul în gura celor
care se mai opun gazelor de
șist, protestatarii fiind șicanați
până într-acolo încât li 
se refuză autorizarea
protestelor publice. Respin-
gerea proiectului minier de la
Roșia Montană este punctul
8 din programul USL cu care

s-a prezentat în fața
alegătorilor. În august 2013
însă, Guvernul USL a trimis
Parlamentului legea prin care
se legifereză demararea
proiectului. 

Dacă atunci când era
în opoziție USL condamna
slugărnicia PDL față de
UDMR acum, când e la put-
ere, USL ridică pe noi culmi
slugărnicia la adresa UDMR
și a revizionismului maghiar.
Ca să nu mai zic că în Cov-
asna și Harghita UDMR este
în continuare la guvernare. 

La mai bine de 15 luni
de la instalarea Guvernului
Ponta în Covasna și Harghita
UDMR este în continuare la
guvernare. De ce? Pentru că
un UDMR-ist uns șef de
instituție publică pe criteriu
politic nu poate fi dat jos tot
pe criteriu politic pentru că
asta s-ar numi ”discriminare”.

De ce? Pentru că
UDMR-iștii sunt cetățeni de
rangul I, în timp ce românii
din Covasna și Harghita sunt
cetățeni de rangul II.

Cel mai probabil o să
mă mai duc la vot. Însă o voi
face doar pentru a umple de
tuș buletinul de vot și pentru
a mă asigura că nu votează
altcineva în locul meu. 

În rest, să vină derati-
zarea!

●
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Sub steagul activismuluiSub steagul activismului

George

Petrovai

DDoamne, ce mai
păcăleală pentru gro-
sul românilor întreaga
Decembriadă, cu speranțele
de mai bine renăscute și
îndată crucificate, cu simula-
toarele ce păreau atât de
reale și realitățile ce păreau
de coșmar, cu teroriștii
inexistenți și masacrele teror-
izante, în sfârșit, cu întreaga
debandadă atât de bine
dirijată și întreținută, încât
mai să ajungem să vedem în
umplutorii vidului de putere
niște vajnici luptători pentru
redobândirea valorilor gen-
eral umane și a demnității
naționale, nicidecum niște
profitori de cea mai josnică
speță!

E clar că pentru orga-
nizarea unui spectacol de
asemenea proporții, specta-
col care avea menirea să-i
impresioneze pe telespecta-
tori și să-i mulțumească pe
păpușari, era nevoie de
mâna unui regizor cu
experiență nu glumă în tre-
buri trase după calapodul Da-
ciadelor – cu mulțimi de actori
și mase de figuranți. Iar acest
regizor nu putea fi decât
Sergiu Nicolaescu. Iată de ce
spun că Decembriada
reprezintă principala realizare

cinematografică a fostului re-
gizor-senator, atât în ceea ce
privește audiența (milioane
de telespectatori din țară și
străinătate la transmisiunea
sa în direct), cât și în ceea ce
privește încasările pentru el și
gașca din care făcea parte.
Mulți dintre români și-au
revenit destul de repede din
buimăceala euforiei de-
nceput după ce-au primit în
față dușul rece al realității
dezamăgitoare, adică după
ce-au realizat că țara deja
fusese înșfăcată de beregată
de mâna viguroasă a aparat-
cicilor din linia a doua (Ion Ili-
escu, Silviu Brucan, Petre
Roman, Victor Atanasie
Stănculescu, Nicolae Militaru,
Gelu Voican-Voiculescu etc.),
cu toții hotărâți să lupte pe
viață și pe moarte împotriva
ceaușismului, dar la fel de
hotărâți să apere esența co-
munismului sub veșminte-
le de import ale 
unei democrații originale,
edificată prin minciună, hoție,
impostură, nerușinare și
trădare.

Apoi, pe măsură ce
timpul trecea și Decembriada
dobândea conturul tot mai
precis al trădării și loviturii de
stat, s-a impus neplăcuta
concluzie că soarta mil-
ioanelor de români din nou a
fost jucată la ruleta făcătorilor
de politică internațională

(aranjamentele lui Mihail Gor-
baciov și George Bush la
Malta), astfel că detestabilii
noștri păpușari decembriști,
ni se înfățișau în noua lumină
drept niște penibile marionete
manevrate de păpușarii plan-
etari. Și iac-așa, după apriga
bătută pe loc de la sfârșitul
anului 1989, românii n-aveau
cum să se descotorosească
de plăgi precum activiștii
vechiului regim.

Ei bine, tătucul Ili-
escu, fidel idealurilor comu-
niste, s-a folosit de activiști
atât la consolidarea regimului
său (aceștia au fost răsplătiți
cu demnități și lefuri pe
măsură), cât și pentru
înființarea, organizarea și
propășirea filialelor feseniste
(ulterior pedeseriste și
pesediste) din teritoriu. Iar ei
s-au achitat de sarcini în spir-
itul pur al întrecerilor
bolșevice, așa încât nu-i de
mirare că astăzi doar fostul
Front al Salvării Naționale
(FSN), respectiv cele două
aripi (PSD și PDL) fătate de
ideologia sa generoasă au
sedii și organizații în toate
localitățile României și îna-
fara ei.

Și astfel, după atâția
ani de la evenimentele din
Decembrie ’89, FSN se
dovedește mai viguros ca
oricând, el – după modelul
partidului comunist din care-

și trage seva – făcându-și
făcutele în politica și soci-
etatea românească printr-o
catastrofală rotativă
guvernamentală... Firește că
Ion Iliescu nu i-a uitat nici pe
activiștii care se credeau
îndreptățiți la o binemeritată
odihnă, pe aceștia ajutându-i
să se pensioneze cu acea
neobrăzată dăruire care-i
caracterizează pe toți
tovarășii forjați la Moscova
stalinistă.

Condițiile fiind atât de
prielnice, această formă
tembelă a activismului româ-
nesc a luat avânt, chiar dacă
– așa cum spuneam – unii
dintre ei s-au grăbit, ori poate
că au fost siliți de împrejurări
să tragă pe linie moartă și în
pofida faptului că activitățile
noastre productive sunt ca și
inexistente. Dar activiștii
ambițioși și destoinici nu s-au
dat bătuți, ci au pătruns vije-
lios în toate acele ramuri ne-
productive (politică,
diplomație, cultură, turism,
presa scrisă și vorbită etc.),
unde cererea de aflători în
treabă era teoretic nelimitată,
iar practic ridicolă și
aberantă. Căci fără eforturile
conjugate ale acestor ipochi-
meni (din lăuntrul țării și din
afara ei), putea România într-
un timp record să fie pusă pe
butuci și să devină faimoasă
peste mări și țări prin spe-

cializarea sa în promovarea
unor paradoxuri de felul: Tot
mai mulți sărăntoci într-o țară
(încă) bogată?...

Cum mai spuneam,
urmașii direcți ai culturnicilor
de ieri (e drept, nițel mai
machiați, însă la fel de 
nocivi), s-au vârât 
în cultura românească
postdecembristă la fel cum
se vâră viermii într-un ca-
davru pentru a-l roade și
împuți. Dar, mă rog, ar mai
avea vreun chichirez cultura
noastră (atâta câtă e) fără
acești zeloși aflători în treabă,
care prin făcutele lor ce
pendulează între banal și
modest au ajuns ca în Uni-
unea Scriitorilor din România
(USR), de pildă, să fie mai
bine văzuți decât adevărații
creatori de valori și cuvântul
lor să aibă mai mare greutate
ca și cuvântul acestora? 

Concluzia se impune
de la sine prin forța de neo-
colit a evidenței: Într-o țară în
care întâietatea revine agita-
torilor și animatorilor, rezul-
tatele nu pot să fie decât în
directă și inseparabilă
legătură cu aceștia!

●

Ce se naşte din pisică şoareci mănâncăCe se naşte din pisică şoareci mănâncă

Maria

Diana Popescu

CCam toată presa
internă a dat „delete”
importanţei istorice a zilei de
23 august, doar-doar o rămîne
în memoria colectivă ca zi de
îngropăciune a autointitulatului
rege decedat pe meleaguri
turceşti. 

Erijaţi în istorici cu
acest prilej, unii nepricopsiţi s-
au adăpostit de ploaie şi-au
pus de cîte-o clacă prin stu-
diourile naţionale, alţii s-au dat
în stambă în strada mare. Ce-
o fi căutat purtătorul de iluzii şi
de vorbe goale al benere
printre ei, Dumnezeu ştie! La
fel şi preşedintele, părăsit de
aliaţii din presa internaţională,
care au consemnat derapajele
sale (aceasta însemnînd
pierderea ultimelor redute de
sprijin extern, adică lovitura de
graţie care îi confiscă pîrghiile
de putere rămase, în condiţiile
în care a pierdut deja sprijinul
popular), dispariţia autointitu-
latului rege al ţiganilor a picat
pentru preşedinte ca o lespede
pe picior, lipsindu-l de un aliat
greu în bătăliile electorale vi-
itoare.

Scăpat din braţe de
publicaţia germană „Frank-
furter Allegmeine Zeitung” şi
atacat vehement de către Karl-
Peter Schwarz (acelaşi ziarist
care anul trecut, în contextul
referendumului de sus-
pendare, îi ridica osanale),
preşedintele ne-a oferit alte
probe de cinism la priveghiul

lui Cioabă, Dumnezeu să-l
ierte! Profitînd, ca de obicei, de
prilej pentru a-şi îngroşa capi-
talul de simpatie în rîndul fam-
iliei îndoliate şi al etniei
decedatului, preşedintele şi-a
scos din buzunar şi a pus în
funcţiune maşinuţa „mişcării
populare”, creată şi moşită de
nişte consilieri pe reţelele de
socializare, ca să-i asigure
mezinei din nou drumul în Par-
lamentul European şi să-i facă
vînt doamnei de Pleşcoi la
palatul din dealul Cotrocenilor.
Să aibă prezenţa la priveghi
de-a face cu sentimentele?
Greu de crezut! E mai degrabă
tributară unei strategii elec-
torale, aşa cum, cîndva, îşi
privea aliatul cu lacrimi de
crocodil, adresîndu-i-se cu
voce tremurătoare: „Dragă
Stolo…”. Vă mai amintiţi, nu-i
aşa?

Cum euro-parla-
mentarele se apropie vertigi-
nos, a crescut brusc şi
interesul faţă de etnia
îndoliată. „Ce se naşte din
pisică şoareci mănîncă!”.
Convinsă de importanţa
electorală pe care rromii o au,
mezina şi-a făcut şi ea temele
în bătătura lor, nu de alta, dar
vine vremea voturilor. Toate
mesajele sale din ultima vreme
bat nicovala pe problemele
supuşilor „regelui” decedat. Mă
rog, acum treaba s-a compli-
cat: „Regele” a murit, trăiască
cei doi „regi!”, care s-au bătut
pe coroane! Problemele lor
există cu adevărat şi se
manifestă. Dar mi-e greu să
cred că interesul vizează

măsuri de soluţionare şi nu vo-
turile, ca tichet de zbor pentru
încă cinci ani la Bruxelles. E un
tupeu fără margini să te visezi
din nou euro-parlamentar,
după ce ai adus Ţara pe culmi
de „succesuri”. Un curaj
asemănător americanilor, care
şi-au crescut economia din pix
şi au acum un P.I.B. cît al
Suediei. Ce este P.I.B.? Un in-
dicator mincinos, inginerit şi
tras de păr pînă a ajuns să
reprezinte orice altceva, dar nu
realitatea. P.I.B. – ul american
pare uriaş, dar, în proporţie de
peste 70%, e bazat mai mult
pe consum. Ca şi producţie,
China a întrecut de cîţiva ani
S.U.A. Însă, în iulie, americanii
au dat publicităţii noi date de
calculare a P.I.B.-ului, precum
şi modul în care se calculează
veniturile pentru pensie şi
investiţiile în scop locativ, care
adaugă miliarde de dolari
economiei, săltînd-o cu 3,6%,
adică 560 mld. dolari. Practic,
o ţară de mărimea Suediei a
fost adăugată din pix
economiei americane. Econo-
mia S.U.A. e un balon umflat
cu pompa. De mai mulţi ani, îşi
menţine dobînda aproape de
zero, iar tipărirea de dolari, prin
repetate operaţiuni de relaxare
cantitativă, ar trebui să fie
încetinită, pentru că a intrat
deja într-o zonă foarte riscantă.

Ba că datele econom-
ice publicate de China nu ar fi
reale, ba că raportările oficiale
şi estimările analiştilor sînt
neconcordante, americanii
încearcă să dea în cap Chinei,
asmuţind agenţiile de tot felul

pe capul ei, ca s-o discrediteze
şi să-i ia pieţele de desfacere.
Aşa s-a întîmplat şi cu noi, şi
uite unde am ajuns. Repet, „ce
se naşte din pisică, şoareci
manîncă! Ştie tot globul că
monarhiile şi fiţele familiilor lor
au tot mai puţini suporteri şi
simpatizanţi în lume. 

S-a scris în toată
presa occidentală despre Irin-
uca, fata tatii, care se dă
prinţesă de România, dar se
ocupa ilegal, împreună cu soţul
ei, de sîngeroasele lupte de
cocoşi. Cît de penibil, penal şi
mîrşav ca doi oameni bătrîni,
care se pretind viţe nobile, să
tragă foloase din pariurile pe
cocoşii luptători, cărora le fixa
cuţite la picioare. Trebuie să-ţi
lipsească o doagă la cap sau
să ai lacune morale serioase
ca să organizezi astfel de lupte
crude! Cam acesta este re-
spectul pentru viaţă, pentru
morală şi conduită princiară,
insuflat de tăticul ei prin
educaţie! Ruşine mare! La fel
de mare ca momentul în care
tătucul Irinucăi l-a dat pe
Mareşalul patriot pe mîna in-
amicului, făcîndu-i plocon şi Ar-
mata Română; ca momentul în
care a abdicat; ca momentul în
care a venit după retrocedări
de sute de milioane de euro
din avuţia poporului, care nu i-
a aparţinut niciodată. România
este republică, de unde „casă
regală”! A fost odată! Aşa că,
oficial, prinţesa prinsă cu
cocoşii în sac, nu ne aparţine,
nu s-a născut în Ţară, nu a
crescut în Ţară. Să nu facă
Ţara de rîs! Guvernanţii noştri

ar trebui să interzică
parveniţilor să mai folosească
titulatura X de România! Cum
ar fi trebuit să interzică
acostarea navei germane cu
deşeuri periculoase în portul
Constanţa. Cine are de
cîştigat? Germania, desigur. A
cîştigat şi de pe urma crizei da-
toriilor din zona euro: peste 40
de miliarde de euro, după ce
neîncrederea investitorilor în
stabilitatea financiară a unor
ţări din uniunea monetară a
ajutat guvernul german să se
împrumute mai ieftin, arată
datele Ministerului de Finanţe
de la Berlin. 

Pentru acest lucru
Germania a oferit României un
bonus uriaş: nava-cargo MSC
cu deşeuri extrem de pericu-
loase, refuzată de toate por-
turile europene, şi primită la
Constanţa cu danele deschise.
Nava suferise o explozie în mi-
jlocul Atlanticului şi se pare că
are o încărcătură mai mare de
deşeuri decît cea declarată:
Mai exact, cu 14.000 de tone
mai mult, fiind un real pericol
pentru mediul înconjurător.
Trăim într-o lume nebună,
nebună…, gîndindu-mă cu
durere la sutele de copii sirieni
ucişi recent în atacul cu arme
chimice şi la cei peste şaizeci
de mii de sirieni ucişi în con-
flictul organizat şi alimentat de
doi ani de… ştim cu toţii cine.

●



4 Tichia de politician

De ce noul P.R.M.?De ce noul P.R.M.?

AApărut pe scena
politică a României într-o
perioadă contradictorie și
confuză, P.R.M., ca partid
naționalist, ar fi trebuit să
acționeze, cu abilitate și tact,
pentru apărarea, afirmarea și
promovarea marilor idealuri
ale poporului român în noul
context politic intern și euro-
pean.

Din păcate, cei ce și-
au asumat constituirea aces-
tui partid, primit cu încredere
de electorat și cerut insistent
de noua situație creată, n-au
avut puterea și fermitatea
necesare spre a-l feri de
transformarea lui, treptată,
într-o trambulină nesperată de
promovare a unor interese
personale, egoiste, dar și
mediocre, de duzină, ale fos-
tului președinte și ale
apropiaților lui. Aceștia și-au
însușit, printr-un comporta-
ment excesiv de abuziv, par-
tidul ca pe un bun material
exclusiv menit a asigura
bunăstarea președintelui și a
familiei sale și a susține
poftele neostoite de mărire ale
lui Corneliu Vadim TUDOR.
Susținând că P.R.M. i-ar
aparține, în virtutea faptului că
el a reușit înscrierea lui la
O.S.I.M., C. V. TUDOR s-a
crezut îndreptățit să-l trans-
forme într-un S.R.L. de
duzină, cu acționar unic, în
care doar el, în virtutea faptu-
lui că este președinte (au-
toimpus, prin mijloace
antidemocratice și manipulări)
și fondator al P.R.M., poate
lua, dictatorial, discreționar și
abuziv, absolut orice decizii cu
privire la partid, politica aces-
tuia, dar și a membrilor lui.
Prin politica promovată, C. V.
TUDOR a împins partidul pe
un drum total greșit, dezavuat
de majoritatea covârșitoare a
electoratului, dar și de restul
actorilor politici. C. V. TUDOR
a preferat unei politici de-
schise, sincere, profunde și
responsabile, care să asigure
partidului accesul spre
înțelegeri și alianțe favorabile,
inclusiv în vederea asocierii
sale în eventuale formule gu-
vernamentale, o ceartă
perpetuă împotriva tuturor, cu
atacuri mârșave, grobiene,
neinspirate, nejustificate,
imorale și stupide atât îm-
potriva unor instituții ale Stat-
ului, cât și împotriva unor
personalități marcante din
toate domeniile, inclusiv din
cel politic. În ziarele editate, în
numele partidului, dar nu și în
interesul sau beneficiul aces-
tuia, C. V. TUDOR a dus in-
terminabile campanii odioase,
aducând prejudicii incomen-
surabile partidului și mem-
brilor acestuia, credibilității,
prestigiului și intereselor lor. 

Pentru C. V. TUDOR,
în toți acești ani cât s-a aflat la
conducerea P.R.M., n-au exis-
tat decât orgoliile lui
nemăsurate, interesele lui
mediocre, sau cele ale familiei
și apropiaților lui. El, din

păcate pentru el, n-a acționat
nici măcar o singură clipă, ca
un autentic lider politic, ca un
șef de partid responsabil, ci,
mai degrabă, ca un veritabil
infractor politic turbat și recidi-
vist…

Atacurile sale
necugetate, coroborate cu re-
fuzul sistematic de a se im-
plica cu adevărat în viața
partidului, îndeosebi în pe-
rioada campaniilor electorale,
dar nu numai, sub scuza
jenantă că avea nevoie de
timp să-și scrie opera (care
operă, oare?), C. V. TUDOR a
reușit performanța singulară
între liderii politici post
decembriști de a izola partidul
pe scena polittică, de a atrage
reacții și comentarii dure, dar
justificate, din partea am-
basadelor acreditate la
București și de a-i sacrifica
șansele unei evoluții pozitive,
de așteptat și deplin posibilă,
inclusiv de asociere la actul
de guvernare a României. Un
comportament de neacceptat
a avut C.V. TUDOR și față de
partidul însuși. În locul unei
politici de cadre suple, care să
asigure selecția și pro-
movarea oamenilor valoroși,
cu activitate și loialitate
confirmată față de partid, C. V.
TUDOR a preferat întot-
deauna selecții și promovări
aberante, după bunul său plac
sau în raport de profitul adus
lui sau familiei lui, dând la o
parte, adesea cu brutalitate,
oameni valoroși, în favoarea a
tot felul de veleitari, ariviști și
profitori de duzină.

Nu e, așadar, de mi-
rare că, în atari condiții, tot
mai mulți oameni valoroși,
care nutreau cu adevărat pro-
funde și autentice sentimente
patriotice, s-au ținut departe
de acest partid. În schimb, au
fost deschise largi ușile par-
tidului unor traseiști jalnici,
care, fără excepție, au defec-
tat din partid de îndată ce și-
au văzut realizate planurile.
Circulă zvonuri cum că sora
lui C. V. TUDOR, Lidia SAM-
SON și alți apropiați ai lor, ar fi
tras și însemnate foloase ma-
teriale și financiare personale
de pe urma acestui jegos
negoț cu posturi și demnități
promovate în numele și cu
sprijinul partidului, dar și cu
știința și acceptul lui C. V.
TUDOR.

Nu e, așadar, deloc
de mirare că s-a ajuns la
contraperformanța de a trans-
forma P.R.M. dintr-un partid
care a obținut aproape 25 la
sută din voturi, la alegerile
electorale din anul 2000, într-
unul exclus din Parlament la
alegerile din 2008 și 2012 și
cu o mediocră przență în
structurile locale și județene
din întreaga țară. Dar nici
măcar aceste usturătoare
eșecuri nu au reușit să-l
trezească pe C. V. TUDOR la
realitate și să-l determine la o
analiză atentă a cauzelor ce
au adus P.R.M. la acest ne-
dorit impas și la luarea de
măsuri minime. C. V. TUDOR

nu a avut capacitatea de a
înțelege că felul în care a
decis să conducă partidul era
sortit eșecului. El nu avut nici
bărbăția de a-și asuma partea
sa de vină și de a acționa
grabnic spre a îndrepta lu-
crurile.

Din acest motiv, o
parte însemnată din liderii
P.R.M., dar și numeroși mem-
bri și simpatizanți din teritoriu
au decis să salveze ce se mai
putea salva. Recurgând ex-
clusiv la Statutul partidului și
respectând legislația ce
reglementează partidele
politice și activitatea lor,
aceștia au decis atât
demiterea din funcția de
președinte a lui C. V. TUDOR
cât și convocarea unui con-
gres extraordinar. Desfășurat
deplin statutar și într-un climat
democratic ireproșabil, con-
gresul de la Alba Iulia a re-
confirmat decizia demiterii lui
C. V. TUDOR din funcția de
președinte. În plus, a hotărât
și demiterea lui din rândurile
P.R.M., ca urmare a atacurilor
și acțiunilor denigratoare ale
lui C. V. TUDOR îndreptate
împotriva P.R.M., a intere-
selor, renumelui și imaginii lui.

Nici în ultimul ceas,
acest om nu este capabil să
înțeleagă ca a greșit grav nu
doar față de cei pe care i-a ex-
clus, abuziv și fără temei, din
partid sau din structurile de
conducere, ci față de un în-
treg partid, față de sutele de
mii de membri și simpatizanți,
care se simt înșelați și umiliți
de comportamentul lui, de
transformarea sa din liderul în
care au crezut într-un bufon
de duzină, un personaj vulgar
și grobian, care e nelipsit din
emisiuni pe care le urmăresc
doar persoane cu grave tare
emoționale și de comporta-
ment.

După Congresul ex-
traordinar de la Alba Iulia, în-
tregul partid a răsuflat ușurat,
sperând că, prin decizia
Justiției din 3 septembrie a.c.,
se va pune definitiv capăt
samavolniciilor și abuzurilor, a
c o m p o r t a m e n t u l u i
discreționar, dictatorial și
abuziv, transformării unui par-
tid politic, cu mărețe obiective
naționale, într-o jucărie
personală a unui personaj bol-
nav de putere.

Noi, membrii P.R.M.,
considerăm că un partid ca al
nostru nu și-a încheiat rolul is-
toric, că el este necesar și
poate activa cu succes, con-
structiv și în contextul
mutațiilor produse în ultimii
ani pe plan intern și extern.
Deoarece, ca partid politic
profund atașat respectării
legii, combaterii corupției și a
jafului îndreptat împotriva
economiei și avuției naționale,
dar și dezvoltării armonioase
a țării, realizării marilor obiec-
tive strategice de edificare a
statului de drept și a
democrației, afirmării țării
noastre ca participant activ și
responsabil în toate structurile
europene și euro-atlantice, 

în toate organismele
internaționale ce promovează
pacea, colaborarea și securi-
tatea pe continentul european
și în întreaga lume. Prin mem-
brii și simpatizanții săi, P.R.M.
poate și este decis să-și
aducă o contribuție
substanțială la întreaga viață
politică și socială a României
de azi și de mâine.

Noile structuri de con-
ducere, alese democratic și
cu respectarea deplină a
Statutului, la Alba Iulia, sunt
ferm decise să angajeze par-
tidul, alături de toate forțele
democratice și responsabile
ale acestei țări, și să se im-
plice în eforturile făcute pen-
tru a găsi cele mai eficiente
soluții și măsuri, în raport de
complexitatea, gravitatea și
acuitatea provocărilor ce stau
în fața vieții social-economice
a societății românești, dar și
de proiectele, acordurile și mi-
siunile ce-i revin pe plan ex-
tern. Noi vrem să facem uitate
pentru totdeauna toate cam-
paniile murdare, vulgaritățile
și injuriile proferate de fostul
președinte, în numele partidu-
lui, dar nu și în interesul lui,
pentru satisfacerea aspirațiilor
și intereselor lui personale,
pentru reglarea de conturi cu
adversari reali sau închipuiți.
Noul P.R.M. este sincer de-
schis spre colaborarea în plan
politic, în interesul exclusiv al
țării și al poporului român, cu
toate forțele politice, legal
constituite, care respectă
legile și Constituția, apără su-
veranitatea și integritatea
statal-teritorială a României.
Suntem ferm angajați să ne
facem tot mai simțită
prezența, recurgând exclusiv
la mijloace legale și democra-
tice, în viața politică a
României prin propuneri și
soluții realiste în chestiuni vi-
tale pentru țară, nu prin
acuzații aberante sau injurii
grobiene și nepermise la
adresa adversarilor noștri.

P.R.M. asigură în-
treaga opinie publică
românească, corpul diplo-
matic acreditat în România,
de faptul că din acțiunile noas-
tre politice viitoare vor lipsi cu
desăvârșire atacurile îm-
potriva cetățenilor români de
altă etnie, fără însă a abdica
măcar o singură clipă de la
lupta noastră, fermă și
hotărâtă, împotriva
dușmanilor interni și externi ai
țării, a tuturor celor care o
defăimează și o vor sfârtecată
teritorial.

P.R.M va susține de-
mersurile autorităților Statului
Român de sprijinire a Repub-
licii Moldova în vederea
integrării ei în structurile eu-
ropene și euro-atlantice și va
încuraja orice programe ulte-
rioare de intensificare a
colabărării, pe toate planurile,
între cele două state
românești. P.R.M. va urma în-
totdeauna soluțiile politice sta-
bilite de autoritățile Statului,
agreate de structurile eu-
ropene și euro-atlantice,

privind viitorul Republicii
Moldova și al cetățenilor ei,
rezervându-și, însă, dreptul
de a acționa ori de câte ori
asupra acestora se exercită
presiuni ce vizează ființa și
existența lor națională, demni-
tatea sau libertatea lor. P.R.M.
se angajează să acționeze cu
respectul cuvenit cu ceilalți
factori politici interni, precum
și cu toate instituțiile Statului,
renunțînd definitiv la campanii
denigratoare sau orice critici
aberante și nejustificate.
Totodată, vom susține acele
proiecte și programe utile țării
și oamenilor, indiferent de
cine sunt autorii lor, dar vom
critica, cu argumente logice, și
vom respinge cu toată fermi-
tatea absolut orice abuzuri și
încălcări ale legii, indiferent de
cine ar fi făptuitorii lor. Și sub
aspectul vieții interne a par-
tidului vrem să implementăm,
în cel mai scurt timp,
modificări majore, care să
scoată partidul de sub
influența nefastă a abuzului și
bunului plac al unei singure
persoane sau a clicii acestuia.
În acest sens, Congresul de la
Alba Iulia a acceptat prop-
unerea limitării la maxim două
mandate succesive pen-
tru deținătorii funcțiilor 
de președinte, prim
vicepreședinte și secretar
general. Credem că în felul
acesta vom elimina riscul
acaparării partidului de unele
persoane, cu apetit dictatorial,
în detrimentul majorității
membrilor săi.

Dăm, totodată,
asigurări ambasadelor și cor-
pului diplomatic acreditat în
țara noastră că P.R.M. va
renunța și va da definitiv uitării
orice acțiune îndreptată îm-
potriva altor neamuri, că toți
membrii P.R.M. susțin decizia
ca partidul nostru să
funcționeze pe viitor după
toate regulile democrației,
asemenea tuturor partidelor
responsabile din țările eu-
ropene membre ale U.E.,
apărând, cu orice preț, valorile
și principiile democrației, ale
colaborării și respectului reci-
proc, al legii și asigurării
bunăstării țării noastre, a păcii
și securității pe continentul
nostru și în întreaga lume.

Ne exprimăm,
totodată, convingerea că
revenirea P.R.M. în viața
politică a României viitorului
va reduce substanțial șansele
perpetuării corupției, a jafului
și abuzurilor de orice fel și va
asigura premise certe ca
România să-și onoreze toate
sarcinile asumate prin acor-
durile și tratatele încheiate pe
plan european, euro-atlantic
și internațional.

Biroul Permanent al PAR-
TIDULUI ROMÂNIA MARE
Ales la Congresul Extraordi-

nar de la Alba Iulia
.
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Gruia „CF Marfă” sau când căpuşa îşi va fi devorat gazda!Gruia „CF Marfă” sau când căpuşa îşi va fi devorat gazda!

Cezar 

A. Mihalache

PPentru un personaj
presupus influent şi cu
acces la marile „case”, care
ar fi bătut chipurile lumea în
lung şi în lat în căutarea
finanţărilor necesare
preluării CFR Marfă, Gruia
„CF” Stoica este cât se
poate de lipsit de diplomaţie
şi abilitate. Cel puţin în co-
municarea cu presa. S-a
văzut de la prima sa
„interacţiune” cu media,
după semnarea contractului
de preluare a CFR Marfă,
când, prin răspunsurile şi
aluzile făcute unei jurnaliste
a lăsat impresia unui băiat
de cartier, fie el şi cu ştaif de
„Piaţa Victoriei”, un
şmecheraş aflat la limita de
jos a aroganţei de cocalar.

De aceea, este cât
se poate de posibil ca alţii
să fi negociat pentru el pe
meridianele cât se poate de
selective ale finanţărilor ex-
terne. Căci, alminteri, avem
nevoie de un abil exerciţiu
de imaginaţie să ni-l
închipuim pe „GS Marfă”
discutând cu liderii influenţi
de prin colţurile lumii! Şi
poate că Victor Pepelea-
Ponta ştie mai multe! Pentru
că nu întâmplător a făcut el
vizita oficială, dar fără man-
dat, în China!

Revenind la prima
apariţie media a lui Gruia
Stoica în calitate de acţionar
majoritar al unei părți din
averea noastră naţională,
aidoma oricărui băiat de
cartier care se vrea ironic,
acestuia i-ar fi ieşit mai bine
„mişcarea” dacă îşi punea o
şapcă, fie ea şi de ceferist,

cu cozorocul la spate, decât
să tatoneze dibăciile limba-
jului de presa! Aşa, încer-
când o abordare cu mult
prea îndepărtată de lumea
lui de fost vânzător de fier
vechi (şi probabil viitor
vânzător de fier feroviar!), în
încercarea de a părea mai

poleit decât este, personajul
a scos cu totul batista la
lumină, sfârşind prin a da la
iveală, indirect şi prosteşte,
posibila provenienţă externă
a banilor. Or, dacă l-au
„făcut” nişte fătuci de presă
în numai câteva minute,
cum să ni-l închipuim pe
acesta vorbind, de la egal la
egal, ca finanţatori din
Rusia, China ori chiar de la
Banca Mondială?!

Apoi, replica de
ţopârlan deranjat într-o
retorică, nu a întrebării, ci a
propriei sale aroganţe, „Au
altă culoare banii din
Rusia?!”, servită drept
răspuns la chestionările pre-
sei privind provenienţa ban-
ilor de care are nevoie
pentru a-şi acoperi

obligaţiile de acţionar ma-
joritar (bani pe care încă îi
aşteaptă, cel puţin ca linie
de finanţare), nu poate avea
decât un răspuns pe care ar
trebui să i-l servească ser-
viciile secrete. Fireşte că
banii nu au culoare! Dar pot
purta în ei condiţionările im-

puse de finanţatori! Obligaţii
faţă de anumite grupări eco-
nomice, de lobby şi in-
terese, care ar putea
deranja Uniunea
Europeană.

Pentru că, de exem-
plu, dacă banii pe care se
bazează „GS” Marfă vin din
China, ei vor fi „dublaţi”
(pentru că nimic nu este
gratuit; nici măcar o
finanţare!) de obligaţia
asigurării lobby-ului necesar
clădirii unui cap de pod al in-
tereselor asiatice în Europa,
practic peste capul
decidenţilor UE. Şi chiar s-
ar putea să avem o
problemă cu Bruxellesul! În
fapt, de oriunde ar proveni
banii, întotdeauna contează
„sursa”, pentru că, tocmai

neavând „altă culoare”, ei
pot masca banii murdari ai
unor cercuri infracţionale ori
chiar teroriste. Este primul
motiv pentru care, înainte
de a fi invitat să semneze
contractul, „GS” Marfă ar fi
trebuit să facă măcar
dovada unei scrisori ban-
care. Să ne convingă că
banii, de oriunde i va lua,
sunt „curaţi”, iar culisele din
spatele finanţatorilor nu
afectează interesele noas-
tre şi ale UE! În fond, până
şi otevistul oltchimizării, Dan
Diaconescu, a avut o
asemenea scrisoare „la
purtător”, fie ea şi garantată
printr-un offshore!, pentru a
nu mai aminti de faptul că la
momentul exerciţiului de pri-
vatizare a Oltchim, DD avea
în celebrii săculeţi cu
„rumeguş” valutar mai mulţi
bani decât are, acum, Gruia
Stoica. Un personaj care
are bani (după propriile sale
„miştocării”) cât să scoată la
o masă o jurnalistă.

Acesta este marele
proprietar al activelor CFR
Marfă! Şi doar rămâne de
văzut cât şi cum se va agăţa
el de avizul Consiliului
Concurenţei pentru a mai
câştiga câteva săptămâni
pentru a procura banii din
sursele „de finanţare” ne-
precizate! Asta dacă nu vom
asista la transformarea
programată a „glasului
roţilor de tren” în glasul
neputinţei Grupului Fali-
mentar CF – GFR! Nimic nu
ne-ar mai surprinde, după
cum a fost creionat contrac-
tul de vânzare de către un
alt „dj” al Economiei noas-
tre, chiar dacă GS, ca ad-
judecatar al licitaţiei nu va
aduce banii, el nu va păţi

nimic. Nici puşcărie, nici
penalităţi, nici măcar certa
reţinere a garanţiei de zece
milioane de euro! Lucru
posibil mai ales dacă, în
pronunţarea sa, Consiliul
Concurenţei va da aviz neg-
ativ vânzării. Ceea ce este
probabil să se întâmple
dacă ţinem cont că prin
această preluare, GFR va
ajunge în poziţie dominant-
monopolistă (cu un control
de peste 80 la sută a pieţei).
Iar dacă poziţia de monopol
nu va fi sancţionată, totuşi,
de către Consiliul
Concurenţei, în mod cert 
o va face Uniunea
Europeană!

De aceea, dacă ar fi
fost vorba un proces corect,
Ministerul Transporturilor ar
fi trebuit să ceară avizul
Consiliului Concurentei
chiar după prima fază a
licitaţiei, când a rămas un
singur „jucător”, fiind evident
că, în caz de câştig, acesta
va ajunge (prin GFR şi CFR
Marfă) într-o poziție domi-
nant-monopolistă. Desigur,
la acel moment, nu era încă
certă prelungirea osândei la
care supune Ponta ţara prin
instrumentele FMI şi atunci
s-a pus batista pe ţambal!
Dar de ce a tăcut şi FMI,
deşi era evident felul în care
guvernanţii de la Bucure-
şti încearcau să
„măscărească” Fondul, asta
probabil o vom afla 
la scadența viitoarelor
tranşe…
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AAceastă întrebare
este generată indubitabil de
discuţiile iscate recent 
de noua manifestare
extremistă antiromânească
a respectivului, anume so-
licitarea instituirii unui regim
deprotectorat al Ungariei
asupra Transilvaniei. Se
cere, pe bună dreptate, re-
tragerea ordinului naţional
„Steaua României”- în grad
de cavaler pe care acesta îl
deţine. 

Nu discutăm aici
dacă T.L. a avut sau nu
merite deosebite pentru a-i
fi oferită această distincţie.
Sau, dacă chiar ar fi avut la
un moment dat, ele nu ar fi
trebuit anulate ulterior de at-
itudinea, declaraţiile şi
manifestările sale publice cu
caracter neorevizionist, sep-
aratist-teritoriale pe criterii

etnice, de ofensă la adresa
unor simboluri naţiona-
le româneşti şi
anticonstituţionale, iar, pe
cale de consecinţă, nu mai

trebuia decorat.
Problema care se

pune acum, în primul rând,
este tragerea urgentă la
răspundere penală a lui

Tokes Laszlo. Aceasta este
necesar să se petreacă cât
mai grabnic, întrucât în
situaţia unor tergiversări şi
amânări nesfârşite există

riscul prescrierii şi al acestei
fapte din bogata panoplie a
acţiunilor antiromâneşti
aparţinând acestui „cori-
feu” al neorevizionisului

maghiar. 
În acest context,

este bine de ştiut că toate
acţiunile antiromâneşti
derulate de Tokes Laszlo –
pentru care ar fi trebuit să
răspundă penal – inclusiv
până în anul 2003 s-au pre-
scris!  

Întreaga activitate a
lui Tokes Laszlo
subordonată dezidera-
telor neorevizioniste şi
revanşarde maghiare şi în-
dreptate împotriva carac-
terului naţional, unitar,
suveran şi indivizibil al stat-
ului român, atât cea
anterioară, cât şi cea
ulterioară anului 2003, se
încadrează conform legii
penale româneşti la 
Art. 166, Cod Penal,
anume: „Acţiuni împotriva
ordinii constituţionale”: „În-
treprinderea oricăror acţiuni
pentru schimbarea prin
acţiuni ilegale şi prin
violenţă a ordinii

constituţionale sau a carac-
terului naţional, suveran, in-
dependent, unitar şi
indivizibil al statului român
se pedepseşte cu în-
chisoare de la 5 la 15 ani şi
interzicerea unor drepturi”.

Potrivit prevederilor
Codului Penal, termenul de
prescripţie a răspunderii pe-
nale pentru o persoană
fizică, în cazul de mai sus,
este de zece ani. 

Astfel că, pentru tot
răul făcut României – afer-
ent Art 166, Cod Penal –
până inclusiv în anul 2003,
Tokes Laszlo nu va mai
răspunde penal niciodată, ci
doar în faţa lui Dumnezeu!

Poate că într-un top
al gravităţii infracţiunilor
după cele contra păcii 
şi omenirii, trădării 
şi subminăriieconomiei
naţionale, urmează aceea a
infracţiunilor contra ordinii
constituţionale.
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