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„O măsură a oamenilor 

şi a lucrurilor este 

propria lor umbră.” 

- T. Maiorescu
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De nu ne vom trezi...De nu ne vom trezi...

Cezar 
Adonis Mihalache

DDupă două decenii de
la semnarea primelor contracte
prin care se arvuneau resursele
naturale ale țării, alături de
desființarea băncilor având cap-
ital pur românesc și lichidarea
industriei naționale (piloni ai
suveranității oricăre națiuni) ca
părți ale procesului de destruc-
turare a țării, urmată astăzi de o
dezagregare prin „descen-
tralizare” (nu descentralizarea
responsabilităților, ci disoluția
autorității statului ca tot unitar și,
ca următor pas, enclavizare-
federalizare), încă stăm
nepăsători în fața celui mai
mare jaf postsovietic al
resurselor noastre.

Stăm linștiți, într-o
aparență de parcă nu noi am fi
subiecții în execuție de pe
eșafodul neocolonialismului,
asistând, aidoma unor mari-
onete dezafectate și transfor-
mate în spectatori de butaforie,
la încetățenirea ideii că, oricât
am pierdut și vom mai pierde
din reusursele noastre, putem
totuși să ne conservăm starea
de indiferență pentru că, oricine
și oricât ne-ar decapitaliza
resursele, baza va rămâne tot
aici, în pământurile noastre. Și,
la un moment dat, un alt gu-
vern, indiferent de cât s-a pier-
dut, va reuși să repună lucrurile
în dreptul lor istoric, redându-ne
dreptul de adevărați proprietari
ai meleagurilor noastre.

O stare de lucruri care
ar putea avea un miez credibil
de posibilă înturnare a faptelor,
de răsturnare a roții care ne
strivește acum în cel mai feroce
și fățiș neocolonialism, numai
că și aceia care au reușit să ne
pună lațurile multicolonialismu-
lui sunt conștienți că, atâta
vreme cât structura teritorială a
zonelor cu resurse pe care le
râvnesc vor avea un caracter
unitar, va exista într-adevăr și
șansa ca Națiunea Română
ÎNROBITĂ economic să-și
smulgă lațurile. De aceea,
următorul pas al colonialiștilor
este acela de dezmembrare a
țării, de enclavizare, de
sfărâmare prin orice mijloace a
structurii unitare care stă între ei
și dreptul definitiv asupra
exploatării resurselor noastre,
pământurilor și a forței de
muncă tot mai ieftine dintr-o
Românie dezindustrializată,
decapitalizată bancar (la nivelul
ponderei de capital pur româ-
nesc) și cu fluxurile financiare
circulând prin venele băncilor
mamă reprezentând interesele
diverselor sfere de influență
economică străine.

Iar prin regionalizare se
va încerca sfărâmarea untății
teritoriale și trecere sub diferite
„protectorate” a provinciilor-
enclavă formate, tocmai pentru
a putea crește forța de subju-
gare a colonialiștilor. Căci, în

clipa în care nu vom mai fi deloc
stăpâni pe pământul nostru,
resursele vor fi pe de-a întregul
la dispoziția colonialiștilor, fără
a se mai împiedica în licențe și
avize de explorare/exploatare
ori în protestele ultimelor bas-
tioane „pungești” ce nu se vor
nicicum vasale.

Și am stat atât de
liniștiți, chiar dacă eram
conștienți de furtul resurselor
noastre (primind drept plata a
ceea ce ni se lua prețuri ridicole
și jignitoare, căci și în țările care
au trăit secole sub colonialism,
astăzi, aceste redevențe sunt
de zece ori mai mari decât ceea
ce primim noi!), bazându-ne pe
faptul că, oricât de diavolicesc
ar fi fost capitalismul, oricât de
liberale se dovedeau politicile
economice ale partidele de
dreapta, existența în arena
politică a unui partid social-de-
mocrat cu reacții asumate de
protecție socială de tip „social-
ist” (un socialism folsoit însă
doar de fațadă, pentru a arunca
momeli unei părți substanțiale a
electoratului; pensionari și foști
muncitori) ar fi fost de măsură
să contrabalanseze acțiunile
capitalismului „sălbatic”.

Și totuși, chiar dacă
acum pare paradoxal, tocmai
aceste partide de sorginte so-
cial-democrată (FSN, PDSR,
PSD) au fost cele care au dus
la exproprierea resurselor noas-
tre, iar partidele de dreapta,
când au venit la putere, prin
alternanță, nu au făcut decât să
amplifice aceste vânzări, împ-
ingându-ne, de la guvernare la
guvernare, într-un multicolonial-
ism, resursele noastre plecând,
într-un fel sau altul (direct ca
resurse naturale ori sub formă
de capital sau fluxuri financiare)
spre toate zările. Împingându-
ne din monocolonialismul de tip
sovietic în multicolonialismul oc-
cidental.

Din păcate, dacă nici în
2014, anul de revizuire al mar-
ilor contracte prin care ne-au
fost luate resursele, nu vom
tranșa această problemă, vom
ajunge în fața unor decizii și mai
dificile. Fie vom fi nevoiți a
reînvăța să luptăm pentru elib-
erarea de sub jug, acum al mul-
ticolonialismului (iar în loc să ne
ocupăm de finalizarea
proiectelor unioniste cu Basara-
bia, va trebui să ne întoarcem în
timp, la lupta pentru
independența națională – dar
vom mai avea oare conducători
de dimensiunea unei asemenea
misiuni?), fie va trebui să
acceptăm, pentru a supravețui
și a nu fi sfârtecați de sferele de
interes care stau cu ghearele
spre zonele pe care și le-au
împărțit, un jug benevol al
monocolonialismului ca singură
șansă de a restrânge sferele
multiple de acum și a nu fi rupți
în bucăți, intrând benevol sub
controlul unui singure astfel de
sfere de tip colonialist. Pentru
că aici suntem: România nu se

află astăzi sub sfera de acțiune
a unui singure sfere de
influență, pentru a avea măcar
impresia că tentativele de in-
truziune a altor interese străine
vor fi respinse de cel ce își
protejează „prada”, ci se află în
ghearele mai multor ulii... De
aceea, se încearcă acum
sfârtecarea teritorială, mascată
prin regionalizare, pentru ca
fiecare să se retragă cu partea
sa de pradă.

Iar PSD-ul pare servil
celui mai feroce capitalism.
Pentru că, în vreme ce pentru
exploatatori prețurile de nimic
prin care ni se iau resursele
sunt păstrate, prin cotele de
redevență, la același nivel, țara
este pusă să plătească mai
mult, guvernanții prevăzând
creșterea substanțială a ac-
cizelor tocmai pentru resursele
pe care încă nu le exportăm
masiv. Iar românii nu vor ajunge
doar să-și cumpere sarea și apa
la prețuri exorbitante, Cabinetul
Trădării Naționale creionând,
într-un mecanism diabolic al ac-
cizelor, o adevărată discrim-
inare de preț în cazul resurselor
pe care le folosim și noi. În
acest fel, deși străinii ne vor lua,
practic la același prețuri,
petrolul, noi vom plăti la pompă
și mai mult, guvernanții discrim-
inându-ne prin introducerea de
accize suplimentare. Punând
practic taxe dreptului nostru de
a ne folosi de ceea ce ne
aparține! Și vom ajunge nu doar
cel mai ieftin exportator de
benzină, pentru colonialiști, dar
și țara care, pentru propria-i
piață, va livra cel mai scump
combustibil din Europa.

Va trebui să ne
deșteptăm măcar în 2014 pen-
tru a ne putea opune prelungirii
contractelor prin care ni se fură
resursele, dar, mai ales, pentru
a nu ajunge să lăsăm
generațiilor următoare sarcina
recâștigării independenței și
suveranității economice de
care, prin nepăsare, ne-am
bătut joc.

P.S.:

Dacă se întreabă
cineva cum de Ion Iliescu poate
dormi liniștit în vreme ce
odraslele lui politruce, social-
democrați doar cu numele, au
ajuns să servească forma feroce
a capitalismului, fiind mai
încrâncenați chiar decât par-
tidele de dreapta, ar trebui să
înțeleagă că, pe eșicherul nostru
politic, nu există nici o diferență
între „stânga” și „dreapta”. Sunt
unul și același lucru, provenind,
prin oamenii politici migratori, din
același rău primordial, ceea ce
explică faptul că liberalii au ac-
ceptat măsurile sociale ale PSD,
deși își încălcau grav „doctrina”,
iar „social-democrații” au de-
venit, din ceea ce trebuiau să fie,
protecționiștii celor mulți, mai

capitaliști decât capitaliștii. 

●

Apelul la revanşă!Apelul la revanşă!
Iulian
Chivu

MMobilul disputei Ponta
‒ Băsescu nu întruneşte
condiţiile unei revanşe obişnuite
fiindcă orice revanşă, pentru cei
care şi-o aleg ca modalitate re-
cuperatorie, presupune o
precedenţă de aceeaşi natură
ce se cere răscumpărată spre
echilibrarea unei situaţii, cel mai
adesea de natură morală; Victor
Ponta, dacă crede că are ceva
de recuperat din ceea ce singur
a pierdut în altă parte, nu
câştigă în lupta cu preşedintele.
Iar dacă  încrâncenarea lui se
vrea în numele partidului pe
care îl reprezintă, câştigul e in-
signifiant; PSD a câştigat la ul-
timul scrutin mai mult decât i se
cuvenea, după care a început
să piardă tot mai evident nu
numai prin erodarea implicită
exercitării puterii. 

Și dacă perseverenţa
premierului, demnă de o cauză
mai bună (locuri de muncă,
atragerea de investitori străini, o
echitabilă repartiţie bugetară
etc.), nu este determinată de o
nevoie raţională, generoasă şi
evidentă, el se predispune
speculaţiilor de orice fel.

E adevărat, o bună
parte din electoratul nostru,
după mecanismele psihologiei
gloatelor, are nevoie mai mult
de un lider decât de o cauză
reală, însă pe fondul unei
prăpastii culturale dintre elite şi
mediocritate, o luptă revanşardă
care nu şi-a evaluat pierderile
de cealaltă parte ‒ care nu tre-
buie neapărat să fie de dreapta,
ci doar să-şi respecte statutul in-
telectual ‒ e fără vreun câștig.
Noi nu reluăm aici decât
schematic cazul „Călărași”, în
care Traian Băsescu nu este o
dată a problemei nici măcar în
ideea exercitării abuzive a
funcției: fiica președintelui a
contractat un important împru-
mut bancar în nume propriu (nu
mai mult decât alții care nu fac
obiectul cercetării parlamentare)
și a cumpărat o suprafață
agricolă extravilană în raport cu
care Traian Băsescu ar putea
avea, cândva, cel mult o relație
de uzufruct (sau nu) în temeiul
cesiunii unui bun în familie.

În această relație, Vic-
tor Ponta nu poate fi nici măcar
o terță persoană fiindcă nu are
nicio calitate contractuală și nici
de cenzor, fiind vorba de un act
bilateral de voință între propri-
etari, perfect constituțional (cel
care vinde și cel care cumpără),
fiecare exercitându-și implicit
dreptul de a dispune de bunul
care face obiectul tranzacției.
Fiecare român care a cumpărat
un teren sau care pur si simplu
a dobândit de la părinți sau alte
rude  un bun știe că numai ast-
fel a devenit proprietarul de
drept al acelui bun, drept de

care fiica președintelui Băsescu
nu a fost privată de înrudirea cu
tatăl său. Atunci Victor Ponta, ca
jurist, cu sau fără doctorat, nu
se bate pentru acest lucru și nici
măcar ca să apere moral
instituția Președintelui. Atunci,
încrâncenarea aceasta, dacă nu
este una delegată din umbra
unei alianțe politice sau din
nevoia de a repara onoarea
altcuiva, este susceptibilă de
simptomele Sindromului As-
perger de care poate suferi și
eroul civilizator, dar și cel cu
dizabilități sociale. 

Se pare că și Einstein și
Newton sufereau de o formă a
acestui sindrom, ceea ce nici nu
motiverază, nici nu onorează cu
ceva lupta exponențială a PSD.
Amânarea lui Crin Antonescu
de a se alia unui astfel de de-
mers poate fi simplă ezitare
care dejoacă un plan, poate fi
suspiciune colegială, dar poate
fi mai degrabă prevăzătoare
strategie rațională. Traian
Băsescu nu câștigă nimic, dar
nici nu pierde ceva din această
falsă dramă regizată cu ama-
torism. Defensiva lui tocmai lasă
spațiu de pierzanie pentru cei
rătăciți de propria voință ca în
bătălia țiganilor lui Budai-De-
leanu cu himerele propriei an-
goase.

Să admitem totuși că
Victor Ponta a vrut, în virtutea
misiei de premier, să ne
servească un caz de mare
corupție, numai că Traian
Băsescu, după dosarul Flota și
alte câteva învinuiri, din care a
ieșit mereu în câștig și de cauză
și de imagine, nu ar fi căzut în
capcana lui Ponta sau a lui
Voiculescu acum la sfârșit de
mandat. Și dacă premierul vrea
să se lupte cu marea corupție,
ceea ce l-ar înnobila mai mult
decât o revanșă care nu e a sa
după cum se crede, ar trebuie
să continue. Numai că mai
multe suspiciuni sunt prin prea-
jma sa decât prin curtea
opoziției. Insă când un subiect
se apropie prea mult de  PSD
sau de Voiculescu, îi dă cu
pezumția de nevinovăție și cu
indiscutabilul principiu al
independenței Justiției ce se
cere respectat cu consecvență
și necondiționat. 

Altfel, se riscă în nu-
mele luptătorului însingurat, 
al ultimului mohican, 
o neîndoielnică revanșă
simptomatică, cu ținte selective
ce compromit cauza, dacă este
cu adevărat o cauză și nu o
falsă problemă, ca multe altele,
aruncate în ochii unei majorități
confortabile care continuă să se
amăgească cu spectacole
politice de prost gust în loc de
seriozitate și de eficiență
executivă.

●
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Alternative la corsetul UE...Alternative la corsetul UE...

Corneliu
Vlad

PPână mai anii trecuţi,
apariţia, în România, a unei
cărţi precum „România/ Alter-
native la corsetul UE”, autor
Radu Golban, ar fi părut dacă
nu de neînchipuit, oricum de
nedorit, de evitat şi, pe cât
posibil, de ignorat. A pune sub
semnul îndoielii sau întrebării
apartenenţa la Uniunea
Europeană ca variantă nu
optimă, ci singura posibilă,
echivala în opinia comună (de
fapt, mai degrabă în cea
oficială) cu un adevărat sacri-
legiu. O asemenea apariţie
editorială ar fi avut parte de
micul său scandal public.
Înainte, dar mai ales după ce
România a intrat în Alianţa
Atlantică şi în Uniunea
Europeană, NATO şi UE s-au
impus în mentalul colectiv ca
instituţii, simboluri şi finalităţi
sacrosancte, ca variante in-
tratabile şi soluţii unice pe pe-
rioade nedefinite, de parcă ar fi
vorba de instituţii nemuritoare.
Orice brumă de nedumerire
sau îndoială, orice nuanţă
critică de atitudine în ce
priveşte viabilitatea căii
integraţionist- europene şi a
celei euroatlantice au fost priv-
ite, de aceea, ca o adevărată
blasfemie, ca un sacrilegiu, ca
o trădare a marilor cauze. Cum
ar putea oare cineva pune la
îndoială oportunitatea integrării
României în aceste structuri –
considerate parcă de-a dreptul
ideale – în timpul Războiului
Rece?

În toată perioada cât
au stat sub regim comunist,
românii – ca şi ceilalţi est-eu-
ropeni – şi-au dorit “să vină
americanii” pentru a-i scăpa de
dominaţia străină şi de fan-
tasma comunismului şi să-şi
vadă ţara în rând cu naţiunile
libere şi prospere din Europa.
Românii au echivalat intrarea
ţării în NATO şi în UE cu in-
trarea în lumea libertăţii şi
democraţiei, în raiul civilizaţiei
şi prosperităţii şi au fost, în
această parte de lume, cei mai
sinceri, mai entuziaşti şi mai
necondiţionaţi aspiranţi la val-
orile şi instituţiile occidentale (o
arată şi sondajele de opinie ale
vremii). După mutaţiile
geopolitice din 1989, România
“a capitulat necondiţionat”, cu
speranţă şi entuziasm, în faţa
acestor valori şi instituţii ale
Occidentului, către care aspi-
rase decenii de-a rândul.
Fascinaţia visului occidental a
vrăjit şi populaţia, dar a
influenţat şi decizia şi elitelor,
astfel că intrarea României în
NATO şi Uniunea Europeană
s-a produs ca un marş triumfal,
nu după evaluări în cadru
naţional şi după negocieri
temeinice şi responsabile cu
viitorii parteneri şi aliaţi. Un
asemenea comportament dez-
involt al factorilor de decizie în
stat, al elitelor, de fapt al nos-
tru, al tuturor celor ce am trăit
acele momente de răscruce în
devenirea noastră naţională,
rămâne o atitudine istorică de
explicat. Mai mult încă, decizia
schimbării de orientare a

politicii externe a ţării cu 180
de grade s-a însoţit cu aban-
donarea cvasitotală a relaţiilor
foarte solide cu alte state şi
regiuni ale lumii decât cele oc-
cidentale (nu neapărat doar cu
state care au avut ori şi-au
menţinut regim comunist de
guvernare). Restructurarea
relaţiilor României cu lumea,
pe toate planurile, nu numai
politic, diplomatic, şi militar, dar
şi economic, cultural etc., s-a
făcut prin idealizarea şi absol-
utizarea virtuţilor şi
performanţelor noilor opţiuni şi
a noilor parteneri,
discernământul lax şi spiritul
critic abolit de euforia noilor
promisiuni aveau să ducă, în
mod cu totul explicabil, la
situaţia identic opusă, dacă i-
am putea spune aşa: o nouă
izolare a ţării în lume, de data
aceasta prin neglijarea şi
abandonarea până la întreru-
pere a contactelor şi conlucrării
cu partea de lume
“neoccidentală”, Restul, cum i
se spune mai nou. Dar un
“rest” care reprezintă cam
două treimi, ca pondere, prin
raportare planetară, la mulţi in-
dicatori semnificativi. Acest tip
de distorsionare a relaţiilor la
nivel de stat, dar şi la alte
paliere (de societate civilă, cul-
turale, turistice, contacte
umane etc.) au produs şi pro-
duc prejudicii considerabile
ţării, într-un moment deosebit
de solicitant şi delicat al istoriei
sale, de convalescenţă
postcomunistă, tranziţie
prelungită, defectuoasă şi
incompletă, şi post-tranziţie
devenită capitalism sălbatic.

Preeminenţa relaţiilor
cu Occidentul şi instituţiile sale,
proces salutar şi benefic fără
nici o putinţă de tăgadă, a con-
dus însă într-o măsură tot mai
accentuată, pe măsura
fetişizării sale, la un sentiment
de dezamăgire treptată, dar tot
mai accentuată, faţă de noile
alianţe şi noii aliaţi. Observăm
că s-a constituit deja o
adevărată literatură despre
est-europenii post- comunişti
ca fiind “copiii nedoriţi” ai lumii
libere. Sentimentul noilor veniţi
că ar fi percepuţi ca parteneri
sau aliaţi de categoria a doua
s-a întărit în timp ca urmare a
tot mai multor experienţe ne-
fericite şi în propria ţară, şi în
relaţiile cu exteriorul. Iar ati-
tudinea paternalistă, afişat pro-
teguitoare a celor consideraţi
până mai ieri salvatorii
“naţiunilor captive” din Est,
care au devenit apoi garanţii şi
ocrotitorii noilor democraţii a
dezvoltat şi ascuţit un simţ
critic tot mai evident în fosta
Europă Răsăriteană (devenită
acum Europa Centrală şi Eu-
ropa de Sud-Est).

Tot mai solicitată a de-
venit relaţia dintre Occident şi
democraţiile emergente din Est
şi ca urmare a dificultăţilor cu
care se confruntă întreaga
lume prin criza prelungită care
a cuprins-o, dar o criză cu
acţiune agravantă în noile
state cu economie de piaţă.
Aprecierea – exactă sau
eronată în diferite proporţii – că
statele dezvoltate cu
democraţie tradiţională

consolidată acţionează pentru
depăşirea crizei prin neso-
cotirea sau chiar pe seama in-
tereselor noilor democraţii din
Est a sporit, în rândul acestora,
insatisfacţia şi deziluzia faţă de
perspectivele pe care le
vedeau larg deschise în faţa lor
după schimbările politice spec-
taculoase din 1989-1991. În
sfârşit, criza politică din vara
anului 2012, care a perturbat
serios societatea românească
şi în care demnitari de vârf ai
instituţiilor europene au avut
intervenţii de un partizanat ev-
ident şi în forme de-a dreptul
ofensatoare, amintind de prac-
ticile foştilor “prieteni mai mari”
de la Răsărit, a sporit consid-
erabil reticenţele şi, pentru un
procentaj popular în creştere,
animozitatea, până la ostilitate
uneori, faţă de instituţiile eu-
ropene şi în primul rând faţă de
Consiliul Europei.

Fapt este că împlinirea
a cinci ani de la intrarea
României în Uniunea
Europeană nu a fost privită şi
marcată în ţară ca un moment
sărbătoresc iar unii au preferat
chiar ca aniversarea să treacă
pe cât posibil mai puţin
observată. Deviza cea mai
potrivită pentru atmosferă în
care s-a consumat momentul a
dat-o probabil fostul ministru
de Externe iar apoi consilier
prezidenţial Cristian Dia-
conescu, care şi-a intitulat un
text pe subiect “La mulţi ani şi
să ne fie ruşine!”. Cât priveşte
bilanţul acestor primi cinci ani
de apartenenţă la UE, cei ce s-
au încumetat să-l întocmească
s-au poticnit în dispute inter-
minabile privitoare la suma-
rizarea avantajelor şi
dezavantajelor şi la calculul
cifric al sumelor primite sau
plătite de România în relaţia cu
instituţiile de la Bruxelles. În ce
priveşte “cât a dat” şi “cât a
primit” România după cinci ani
de apartenenţa la UE, contro-
versa rămâne în continuare
deschisă.

Deschisă rămâne
însă, înainte de toate, posibili-
tatea reală a României de a
decide pentru o nouă formulă
de evoluţie a ţării, una cât mai
potrivită interesului naţional şi
cât mai realist concepută
ţinând seama de contextul eu-
ropean şi mondial. Această
carte demonstrează şi ea, cât
se poate de convingător, că
pentru România este posibil şi
intens oportun un nou pattern
de dezvoltare, ceea ce
înseamnă şi un nou tip de
relaţii cu Uniunea Europeană,
din multele care pot ieşi din
imaginaţia şi competenţa celor
în drept, dar şi din
înţelepciunea cu care ar urma
să fie aleasă varianta optimă
pentru interesul naţional. Este,
desigur, de la sine înţeles, că
orice posibilă soluţie va trebui
să se axeze, ca şi până acum,
pe brandul neclintit şi neştirbit
al Europei de emblemă a
libertăţii, democraţiei, protecţiei
sociale, culturii şi civilizaţiei,
prosperităţii societăţilor
omeneşti, valori cu care
Vechiul Continent a înnobilat
atât cât s-a putut istoria lumii în
ultimele două milenii.

O istorie şi o lume fără
Europa ar fi de neimaginat.
Nici o lume fără Uniunea
Europeană, cu toate crizele,
imperfecţiunile, deficiturile,
dublele standarde şi
discriminările sale, nu mai pare
posibilă. Politologul redutabil
care este Moises Naim, fostul
redactor şef al lui „Foreign Pol-
icy”, care i-a clădit acestei
publicaţii o autoritate de prim
rang, se întreba la un moment
dat ce ar pierde lumea (deci nu
statele membre, ci lumea)
dacă Uniunea Europeană s-ar
destrăma sau ceva pe-
aproape. Scenariu, după
părerea lui, nu întru totul fan-
tasmagoric, căci Europa Unită
se luptă, mai mult ca alţii, cu
criza, iar Germania, care „se
scoate” mai uşor din momentul
dificil, nu mai pare prea
dispusă să plângă pe
morminte străine, fie ele şi ale
partenerilor europeni. Ba,
susţine Naim, Berlinul ar putea
deveni chiar „lichidatorul” UE,
după principiul, am adăuga,
„Eu te-am făcut, eu te omor”.
Fantezii, desigur, dar zborul lor
aiurea are drept combustibil şi
un dram de adevăr. Dar nu
asta dezvoltăm acum. Naim îşi
propune să spulbere
divagaţiile în chestiune prin
metoda reducerii la absurd. Să
presupunem că Europa Unită
ar dispărea. „Ar fi mai rău pen-
tru toată lumea”, se grăbeşte el
să afirme, înainte de a produce
demonstraţia.

Căci: Europa iradiază
valori şi standarde ce devin tot
mai rare în lumea de azi. De-
clinul economic şi politic al
Vechiului Continent i-ar reduce
influenţa pozitivă asupra altora.
Europa repudiază războiul mai
mult ca alţii, după lecţia
cumplită a celor două războaie
mondiale (nu zicea chiar un
autor american că ai lui vin de
pe Marte şi europenii de pe
Venus?). Când vine vorba de
violarea drepturilor omului prin
lumea a treia, sau fosta lume a
treia, sau altundeva pe glob,
nu Rusia, nu China, nici chiar
Statele Unite nu sunt primele
care să reacţioneze, Europa e
cea mai promptă. Sistemele de
sănătate publică, asistenţa
socială, muncă, pensii etc.,
apărute în Europa şi adoptate
peste tot, fie ele imperfecte şi
mai aproape, văzând cu ochii,
de impas, nu au încă înlocuitor
rezonabil şi plauzibil. Toleranţa
religioasă şi secularismul, ce
definesc Europa inhibă, cel
puţin moralmente, fundamen-
talismele de tot felul, şi pe pro-
priul continent, şi dincolo de el.
Şi „guvernarea colectivă”, ca
experiment al globalizării ce-şi
caută o formulă general-
acceptabilă, adică mai puţin
apăsată de amprenta
americană, este mai concretă
şi mai îndrăzneaţă în tenta-
tivele sale decât ceva similar,
prin alte părţi de lume.

Idilizează acest tablou
chipul Europei? Poate, dar
pentru sugestivitatea tabloului,
se poate accepta. Oricum, cu
o Europă, una Unită (chiar
dacă nu prea unită), lumea e
nu numai mai diversă, dar
parcă şi mai umană. De „labo-

ratorul european”, lumea are în
continuare nevoie. De „aven-
tura europeană”, care a în-
ceput prin „descoperirea” altor
spaţii ale globului (căci zicem
că Europa a „descoperit”
America, Australia etc., nu in-
vers), lumea are încă nevoie.
Mai ales că în viitorul apropiat,
extra-europenii impetuoşi îşi
vor asuma preeminenţe
crescânde.

Din nenumărate alte
raţiuni lumea are nevoie de Eu-
ropa Unită, indiferent de
frământările şi căutările,
performanţele şi insuccesele
care-i jalonează drumul. Iar
această carte, contrar oricăror
aparenţe sau răstălmăciri
răuvoitoare, nu este prin nimic
nici antieuropeană, nici anti-
UE. Este o carte care-şi prop-
une să îndemne la reflecţie
asupra căilor de dezvoltare vi-
itoare a României şi să stim-
uleze o dezbatere publică
responsabilă asupra căii de
urmat.

Pe Radu Eugen Gol-
ban, doctorul în economie şi
master în studii europene
avansate, autor de cărţi, studii
şi articole de presă, românii l-
au redescoperit, firesc şi
senzaţional, când, în 2010, 
a făcut dezvăluirea
spectaculoasă dar riguros
exactă şi documentată, că
Germania are o datorie istorică
faţă de România, de peste 18
miliarde de euro. Dincolo însă
de această intrare
spectaculoasă în viaţa publică
românească, Radu Golban
este, în primul rând, un spe-
cialist de renume în lumea
academică europeană, cu
studii la reputate instituţii uni-
versitare ale continentului. Ab-
solvent al Universităţii
„Albert-Ludwigs” din Freiburg,
Germania, Facultatea de Filo-
zofie, cu specializarea Politică
ştiinţifică şi drept; absolvent al
Programului de Masterat în
Studii Europene Avansate al
Institutului European al
Universităţii din Basel, Elveţia;
absolvent al mai multor cursuri
de specializare în domeniul
integrării şi doctor al
Universităţii de Vest din
Timişoara, cu teza “Uniunea
Europeană şi monetară şi
România”, (conducător ştiinţific
Grigore Silasi, anul susţinerii
2008), Radu Golban a
desfăşurat începând cu 2001
la Şcoala de Înalte Studii Eco-
nomice Comparative de la Uni-
versitatea de Vest din
Timişoara iar apoi în cadrul
pregătirii pentru teza de doc-
torat şi ulterior în calitate de
lector asociat la Facultatea de
Ştiinţe Politice, Filosofie şi
Ştiinţe ale comunicării din
cadrul Universităţii de Vest, o
activitate apreciată de cerc-
etare şi predare. În paralel,
desfăşoară o bogată activitate
publicistică şi editorială,
concretizată în patru cărţi ca
prim autor, şi peste 70 de arti-
cole şi lucrări ştiinţifice publi-
cate în reviste recunoscute din
Germania, Elveţia, România
etc.

●
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Vânzarea terenurilor la străini este neconstituţională şi trebuie interzisă!Vânzarea terenurilor la străini este neconstituţională şi trebuie interzisă!

Gheorghe
Funar

ÎÎn curând se îm-
plinesc 24 de ani de la lovi-
tura de stat din decembrie
1989. Timpul scurs de atunci
le-a dat posibilitatea
românilor să constate, cu ar-
gumente solide, că aşa-zisa
revoluţie a fost pusă la cale,
susţinută şi înfăptuită de
forţe oculte internaţionale în
colaborare cu alogenii noştri,
fiind îndreptată împotriva
Poporului Român şi a
României. Guvernele post-
decembriste au realizat
următoarele „performanţe”:
Au dat de pomană, pe calea
privatizării, mii de fabrici, în-
treprinderi, uzine şi combi-
nate pe care lichidatorii
strategici le-au închis, apoi
le-au tăiat în bucăţi, iar met-
alele rezultate le-au exportat
din România. De sub-
minarea economiei
naţionale, înaltă trădare şi
lichidarea a peste şase mil-
ioane locuri de muncă nu
răspunde nimeni!; Au oferit,
aproape gratuit, nu-
meroasele bogăţii de interes
public ale subsolului
României către companii de
stat din alte ţări şi multe
firme internaţionale. Ca ur-
mare, Bugetul de Stat a fost
prejudiciat anual cu cel puţin
30 miliarde euro; Au alungat
din Ţara-mamă peste cinci
milioane de cetăţeni români,
care din lipsa locurilor de
muncă sau din cauza salari-
ilor de mizerie au emigrat în
peste 100 de ţări; Au înda-
torat Poporul Român la
băncile străine pentru cred-
itele luate, ce depăşesc 150
miliarde de euro; Au distrus
agricultura românească,
care poate asigura hrană
pentru 80 milioane de oa-
meni. România a ajuns să
importe 70-80 la sută din
necesarul de alimente pen-
tru populaţia sa. România
este singura ţară din Europa
unde cetăţenii sunt otrăviţi
zilnic cu aditivi alimentari
cancerigeni; Au acceptat
încălcarea multor drepturi
fundamentale ale cetăţenilor
români, mai ales a dreptului
la demnitate, dreptul la viaţă,
dreptul la muncă, dreptul la
sănătate, dreptul la
învăţătură, dreptul la mediu
sănătos, dreptul de propri-
etate privată, dreptul la un
nivel de trai decent.

După aceste
„performanţe” a venit la rând
vânzarea pământului
strămoşesc românesc la
străini, conform programului
întocmit de asasinii eco-
nomici şi asasinii politici
străini, care este pus în
practică de cei autohtoni.

Ţările fondatoare a
Uniunii Europene şi cele
care au aderat ulterior, în

valuri, la U.E. au negociat şi
au obţinut o perioadă de
timp, de trei-zece ani, până
când să ia în discuţie vân-
zarea pământului la străini.
România, în timpul Regimu-
lui Iliescu-Năstase şi cu ne-
gociator-şef Vasile Puşcaş,
a fost singura ţară care nu a
solicitat o perioadă de timp
necesară pentru a analiza
oportunitatea şi modalităţile
de vânzare a pământului la
străini. Nimeni nu-i întrabă
pe cei trei de ce au acceptat
astfel de clauze contrare In-
teresului Naţional. În Polonia
s-a pregătit cadrul legal con-
form căruia străinii sunt
obligaţi să îndeplinească o
mulţime de condiţii pentru a
putea cere să cumpere
pământ polonez. Teoretic,
pot străinii să facă demersuri
pentru a cumpăra pământ în
Polonia, dar practic nu pot
îndeplini condiţiile impuse de
lege. Experienţa poloneză
este cunoscută Guvernului
Ponta II, dar nu a fost
adaptată pentru România.

Până acum, în Isto-
ria sa de peste 12.000 de
ani, Poporul Român a luptat
împotriva tuturor duşmanilor
pentru apărarea teritoriului
naţional şi a pământului
sfânt moştenit de 
la strămoşii geto-daci.
Niciodată în Istoria Poporu-
lui Român nu s-a permis
vânzarea pământului
strămoşesc la străini! De-a
lungul mileniilor, multe mil-
ioane de înaintaşi din rân-
durile Poporului Român
şi-au dat viaţa în războaiele
pentru apărarea Patriei şi a
gliei străbune din Vatra
Românească. În niciuna din
ţările din Uniunea
Europeană nu s-a trecut la
vânzarea pământului la
străini. În timp ce Uniunea
Europeană nu acceptă in-
trarea României în Spaţiul
Schengen, iar aproape patru
milioane de cetăţeni români
au fost nevoiţi să solicite şi
au obţinut şi cetăţenia Un-
gariei, Guvernul Ponta II şi
partidele politice parla-
mentare se grăbesc să
vândă la străini, la preţuri de
nimic sfântul pământ româ-
nesc, udat cu
sângelestrăbunilor şi fără 
aprobarea Poporului
Român, dată printr-un refer-
endum naţional. 

În mod logic şi prac-
tic, Parlamentul şi Guvernul
României trebuie să aplice
în relaţiile cu ţările din Uni-
unea Europeană principiul
reciprocităţii şi al consensu-
lui. Vânzarea pământului din
ţările membre ale U.E. către
străini trebuie să înceapă de
la aceiaşi dată, fără nicio dis-
criminare. România trebuie
să negocieze în cadrul Uni-
unii Europene ca să obţină
pentru fermierii români şi
proprietarii de terenuri agri-

cole un nivel al subvenţiilor
cel puţin egal cu nivelul
mediu al acestora din U.E.,
iar abia ulterior să fie sta-
bilite condiţiile pe care tre-
buie să le îndeplinească
cetăţenii străini care doresc
să cumpere pământ româ-
nesc. De asemenea, tre-
buie stabilit cadrul legal
pentru a bloca specula cu
terenurile agricole
cumpărate de străini.

În Constituţia
României, la art.3, alin.1,
scrie că: „teritoriul României
este inalienabil.” El nu poate
fi înstrăinat. Cu toate aces-
tea, Guvernul Ponta II a
adoptat un proiect de lege
care nu cuprinde nicio
prevedere care să blocheze
vânzarea terenurilor agricole
la străini şi nici stoparea
speculei cu aceste terenuri.
Proiectul de lege al Guver-
nului Ponta II nu interzice
cumpărătorilor din Uniunea
Europeană a terenurilor
româneşti să le vândă altor
cetăţeni de pe toate conti-
nentele.

În ziua de 20 noiem-
brie a.c., Guvernul Ponta II a
aprobat proiectul de 
lege privind vânzarea-
cumpărarea terenurilor agri-
cole situate în extravilan de
către persoane fizice, pre-
cum şi înfiinţarea Autorităţii
pentru Administrarea şi Re-
glementarea Pieţei Fun-
ciare. Acest proiect de lege
a fost înaintat Parlamentului,
urmând să se găsească
modalităţile practice (posibil
o ordonanţă de urgenţă) ca
până la 1 ianuarie 2014 să
existe cadrul legal pentru
vânzarea la străini a unor
suprafeţe uriaşe de terenuri
agricole aflate pe teritoriul
României.

În fond, Guvernul
Ponta II a pregătit, în mare
viteză, cadrul legal pentru
renunţarea la părţi însem-
nate din teritoriul naţional, cu
încălcarea Constituţiei
României ! Poporul Român
nu a hotărât prin referendum
naţional că renunţă la o
parte din teritoriul României
care să fie vândut, sub con-
trolul Guvernului, la per-
soane fizice din alte state şi
la apatrizi. Este posibil ca pe
terenurile vândute străinilor,
în baza cadrului legal iniţiat
de Guvernul Ponta II, să fie
strămutate sau colonizate
populaţii străine. Se încalcă
astfel articolul 3 – Teritoriul,
alin.4 din Constituţia
României. În numeroase ţări
ale lumii este interzisă prin
lege vânzarea pământului la
străini. În Israel se aplică
pedeapsa capitală pentru
cetăţeanul care vinde teren
la străini.

În România, la
sfârşitul anului 2013, Guver-
nul Ponta II a pregătit cadrul
legal şi încurajează vân-

z a r e a - c u m p ă r a r e a
terenurilor agricole către per-
soane fizice străine.
Acţiunea guvernamentală
pune în mare pericol
existenţa şi viitorul Poporului
Român şi integritatea
teritorială a României! Când
în lume se accentuează
criza alimentară, iar în
România se asigură doar
20-30 la sută din necesarul
de alimente pentru
populaţie, Guvernul a
hotărât să vândă o mare
parte din terenurilor agricole.
Ce suprafaţă se va vinde ?
Proiectul de lege limitează la
cel mult 100 ha. pentru o
persoană fizică. Se ştie că,
preţurile terenurilor agricole
din România sunt printre
cele mai mici din Europa. Ca
urmare, vor fi foarte mulţi
cumpărători din ţările Uniunii
Europene, Norvegia, Islanda
şi Lichtenstein, dar şi din alte
ţări (de pe alte continente),
în condiţiile reglementate
prin tratate internaţionale, pe
bază de reciprocitate. Orice
cetăţean de pe planeta
Pământ dacă are reşedinţa
pe teritoriul unuia din statele
membre ale U.E. are dreptul
să cumpere, la preţuri deri-
zorii, mari suprafeţe din
Sfântul Pământ Românesc.

Pe lângă facilitarea
cumpărării terenurilor agri-
cole din România de către
străini, proiectul de lege al
Guvernului Ponta II
îngrădeşte libera circulaţie a
terenurilor între români.
Preţul de vânzare al
terenurilor agricole stabilit de
către proprietari va fi foarte
mare pentru cetăţenii români
şi Statul Român, care au
dreptul de preemţiune, dar
va fi foarte mic pentru străini,
mai ales pentru cei din ţările
bogate ale lumii.

Este cunoscut că,
vânzarea-cumpărarea de
terenuri agricole între per-
soane fizice este o acţiune
privată, iar preţul terenului
se stabileşte în condiţiile
economiei de piaţă. Prin
proiectul de lege înaintat
Parlamentului, Guvernul
Ponta II instituie un monopol
în privinţa informaţiilor legate
de vânzarea-cumpărarea de
terenuri agricole, prin
înfiinţarea Autorităţii pentru
Administrarea şi Regle-
mentarea Pieţei Funciare.
De asemenea, în cazul în
care titularii dreptului de
preemţiune (coproprietari
persoane fizice, arendaşi,
vecini persoane fizice, per-
soane fizice cu vârsta de
până la 40 de ani care
desfăşoară activităţi agricole
pe raza administrativ-
teritorială a localităţii unde
este situat terenul respectiv,
Statul Român) nu cumpără
terenul, atunci vânzătorul îl
poate oferi străinilor, dar pro-
prietarul nu are voie să mod-

ifice preţul stabilit iniţial în
cererea depusă la Primărie.
În cazul în care proprietarul
terenului vinde la străini
terenul din teritoriul naţional
la un preţ mai mic sau mai
mare decât cel anunţat la
Primărie, vânzarea este
lovită de nulitate absolută.
Străinii pot cumpăra
necondiţionat pământ agri-
col în România şi, probabil
(prin amendarea proiectului
de lege ) fără limită de
suprafaţă. În cazul
terenurilor agricole situate în
extravilan pe o rază de 10
kilometri de la graniţa
României, ele pot fi
înstrăinate prin vânzare-
cumpărare, doar cu 
avizul Ministerului Apărării
Naţionale. 

În cazul terenurilor
agricole pe care s-au stabilit
zone cu patrimoniu arheo-
logic reperat sau zone 
cu potenţial arheologic
evidenţiat întâmplător, ele
pot fi înstrăinate prin vân-
zare doar cu avizul Minis-
terului Culturii. În cazul în
care nu s-au solicitat şi nu
au fost obţinute aceste avize
fapta constituie contravenţie
şi se sancţionează cu
amendă de 25.000 lei.

Guvernul Ponta II
susţine că prin vânzarea
terenurilor agricole la străini
se asigură protejarea
siguranţei alimentare şi co-
masarea terenurilor agricole,
fărămiţate de Regimurile
post-decembriste. Este inex-
plicabil faptul că, Guvernul
Ponta II nu a sesizat şi nu a
solicitat măcar un aviz din
partea Consiliului Suprem
de Apărare al Ţării în
legătură cu vânzarea
pământului românesc la
străini şi renunţarea la mil-
ioane de hectare din terito-
riul României.

Toate firmele care au
obţinut licenţe pentru explo-
rarea şi exploatarea gazelor
de şist prin fracturare
hidraulică vor finanţa per-
soane fizice din străinătate
ca să cumpere terenuri agri-
cole în România pe care vor
amplasa sondele şi vor
declanşa jaful şi genocidul,
afectând grav resursele de
apă şi mediul înconjurător.
Partidul România Mare se
pronuţă împotriva vânzării
terenurilor agricole la străini
şi solicită organizarea unui
referendum naţional pe
această temă.

●
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Pontaurul „made in China” – o copită în poarta SchengenPontaurul „made in China” – o copită în poarta Schengen

Cezar 
A. Mihalache

DDe mulţi ani butada
bolului de orez numai este
valabilă în China. Dar devine
valabilă în ţările pe care le
„colonizează”. Acolo de unde
absoarbe masiv resurse. Iar
„descălecarea” chineză la noi
în ţară, chiar înaintea
liberalizării vânzării de
terenuri de la 1 ian 2014 către
străini, ar trebui privită exact
ca o tentativă de marcare a
teritoriului. A unei părţi din bu-
cata de „tort” de pământ fertil
din România rămasă în urma
felierii de către „investitorii”
colonialişti din UE şi sferele
de interes din zona arabă.
Pentru că nu importul de
bovine şi porcine interesează,
de fapt, China, şi nici agricul-
tura în asamblul ei, ci
achiziţionarea legală de
terenuri agricole (cunoscut
fiind că oriunde poate, China
cumpără masiv terenuri agri-
cole).

Iar investiţiile chineze
ar fi, într-adevăr, binevenite.
Dar numai dacă nu se va
ajunge la încălcarea normelor
UE şi, mai ales, cu garanţia că
nu ne vor fi iarăşi vândute pe
nimic bogăţiile ţării. Inclusiv
pământul. Şi lăsăm la o parte
faptul că, punctual, exportul
masiv de ovine, porcine şi ce-
reale va alimenta poate
proiecţia bugetară a guvernu-
lui Ponta, dar va afecta în
mod cert cetăţeanul. Pentru
că, într-un export masiv al
unei producţii autohtone
oricum reduse, se va reduce
masiv oferta de pe piaţa
internă, impunând importul,

mult mai scump, din UE.
Ceea ce va duce la creşterea
preţurilor alimentelor pentru
consumul intern. Şi nu numai,
căci, ţinând cond de politica
fiscală anti-naţională a
guvernanţilor, de conceptul de
supraaccizare al cabinetului
Ponta, se va ajunge, pentru a
micşora cererea internă şi a
asigura exportul, la extinderea
bazei de accizare.

Desigur, chiar dacă
suntem avertizaţi că vom ex-
porta masiv (iar atenţionarea
oficialilor chinezi nu este
întâmplătoare: „Nu puteti voi
exporta cât putem noi im-
porta!”), este puţin probabil să
ajungem, în încercarea de a
respecta viitoarele angaja-
mente de export, să
raţionalizăm din nou piaţa
internă. Dar nu acelaşi lucru
se poate spune despre preţul
la care vor ajunge alimentele.
Pentru că, oricâţi bani ne-ar
da China azi, nu vom putea
reface sectoarele agrotehnice
mâine! Iar China vrea să im-
porte masiv şi cât mai grabnic,
ceea ce ar putea însemna că
„investitorii” nu urmăresc doar
refacerea în timp a sec-
toarelor noastre, ca politică
pentru deceniul următor, ci şi
un import imediat de alimente,
prin noi, de pe piaţa UE. O
piaţă la care, din cauza
restricţiilor, nu au acces direct
(condiţii în care devine clar și
sensul notificării UE, acela că
orice va pleca la export spre
China de pe piaţa comunitară,
inclusiv din România, se va
supune unei suprataxări de
cel puţin 43 la sută!).

Oricum, deschiderea
arătată de România către
China va complica relaţiile

noastre cu UE. Căci, în mo-
mentul în care Europa este
pusă în faţa unui desant de
peste 400 de „investitori”, iar
premierul României spune,
apăsat, că dacă firmele
chineze vin cu mai mulţi bani
vor avea PRIORITATE, UE
are de ce să devină mai
rezervată. De altfel, notifi-
carea dată de Bruxelles către
ţările membre participante la
forumul desantului chinez la
Bucureşti nu a fost
întâmplătoare. Pentru că,
dacă în cadrul UE ar exista o
ţară singulară, în speţă Româ-
nia, disponibilă să deschidă
porţile Chinei, nu ar fi o
tragedie. Fiind în afara
spaţiului Schengen, România
nu ar putea asigura oricum
Chinei intrarea în UE. Dar, în
faţa ofertei financiare uriaşe
folosită ca momeală de pre-
mierul chinez, zece miliarde
de euro puse la dispoziţia
ţărilor UE (bani mult mai uşor
de obţinut decât tot mai difi-
cilele fonduri europene!), ar
putea schimba balanţa, fiind o
nadă perfectă pentru statele
aflate deja în Schengen şi
care chiar ar putea asigura
accesul Chinei pe piaţa
comunitară.

Problema este că, din
nou, am fost minţiţi şi
manipulaţi! Pentru că
prezenţa celor 400 de posibili
investitori chinezi, memoran-
dumurile semnate, desenarea
hărţilor de interes, însăşi vizita
premierului chinez, nu puteau
fi urmarea unei negocieri de-
schise cu numai câteva luni în
urmă, ci ar fi trebuit, pentru a
se ajunge la nivelul de azi
(când steagul UE a fost în-
locuit în sala de plen a Parla-

mentului de cel chinezesc!),
ca discuţile să fi demarat, cel
mai probabil, cu un an, un an
şi jumătate în urmă. Este
poate şi adevăratul motiv pen-
tru care ţara noastră, deşi
pregătită tehnic, nu a fost
lăsată să adere la Schengen.

Şi devine evident și
întreg spectacolul regizat de
guvernanţi. De la îndreptarea
vigilenţei societăţii civile către
Roşia Montana şi gazele de
şist, tocarea a felurite
subiecte sociale, pentru a dis-
trage atenţia de la adevăratul
calambur chinezesc. Şi tre-
buie să recunoaştem că di-
versiunea a reuşit, chiar dacă
semnale ale unei exagerate
apropieri a guvernanaţilor faţă
de China au existat (inclusiv
vizita „prostească” a lui
Mircea Geonă ori a altor lideri
politici, dar şi manipulările din
jurul privatizărilor de la
Oltchim). Şi tot acum ar trebui
să înţelegem şi strădania put-
erii de rigidiza cadrul fiscal din
România, inclusiv prin accen-
tuarea pedepselor pentru
evaziunea fiscală, a „perierii”
mediului privat. Chinezii vor o
piaţă curată. Şi poate şi peni-
bilul festvism de lift şi scară
rulantă la care s-au dedat
guvernanţii şi reprezentanţii
lor în teritoriu, prin inaugu-
rarea şi tăierea de panglici la
absolut orice, a avut un
scop…

Desigur, dincolo de
penibilul situaţiei de a deveni,
în sala în care am condamnat
comunismul, partenerii de
bază ai unei puteri comuniste,
investiţiile chineze sunt nece-
sare. Dar trebuie să fim
vigilienţi! Şi nu este vorba de
riscul de a strecura interesele

asiatice în Europa, căci, este
clar că spaţiul Schengen se
va închide oficial de acum, ci
de „infrastructura” pe care o
vor construi chinezii. Pentru
că, dacă vor face investiţiile
ca la ei acasă, nerespectând
norme elementare de poluare
(doar în China există zece
combinate într-un oras!), vom
fi într-un continuu conflict de
mediu cu Europa dar, mai
ales, vom polua definitiv vi-
itorul copiilor noştri. Şi nu va
mai fi vorba doar de hainele şi
jucăriile cu vopsele toxice
după care aleargă azi  in-
spectorii OPC!

Oricum, adevărul este
că doar maeştrii clonării
puteau găsi un reper al
„seriozităţii” într-un plagiator.
Şi chiar dacă Europa nu se va
împotrivi, în cele din urmă,
investițiilor chinezești în
România, cel puţin atâta
vreme cât investitorii vor
rămâne pe feliile lor (şi nu vor
pofti la petrolul luat de aus-
trieci ori la terenurile deja
arvunite, prin interpusi, de
către italieni sau unguri), ne
întrebăm care este oare
poziţia serviciilor noastre?
Pentru că o asemenea
investiţie va fi urmată de trim-
iterea a mii, zeci de mii de
„oameni de afaceri” care să
asigure interesele Chinei. Şi
am putea asista la conturarea
unei noi minorităţi, lucru care
va da apă la moară acţiunilor
secesioniste ale maghiarimii.

Or, merită un bol de
orez în plus (pentru că atât ne
va rămâne nouă!) un aseme-
nea risc?
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Andrei

RRomânia este, de
câţiva ani, în moarte clinică.
Statul, ca instituţie centrală şi
supremă a ţării, nu mai
funcţionează de mult timp, iar
poporul este „pierdut” din mai
toate punctele de vedere (de-
busolat socio-politic, dezintere-
sat de soarta şi viitorul ţării,
sărăcit în cea mai mare parte a
lui şi, mai presus decât orice,
depărtat de Dumnezeu). Cei
din cauza cărora s-a ajuns aici
sunt aşa zişii oameni politici ai
ţării. Aproape toţi. Ăştia pot fi
orice, numai politicieni nu. Ei
nu cunosc doctrinele politice,
nu le respectă, nu le apără, nu
au principii politice, migrează
dintr-o organizaţie politică într-
alta funcţie de interesele ex-
clusiv mercantile, sunt prost
pregătiţi profesional, nu au
experienţă administrativ-
managerială şi, mai mult decât
toate, sunt absolut
dezinteresaţi de felul în care
trăieşte poporul. Ei sunt doar
nişte etichetaţi ca fiind politi-
cieni, dar în realitate
acţionează după principii
mafiote (cei mari în funcţii) sau
după principii slugarnice, cu
spinările îndoite (cei mici în

funcţii). Ăştia sunt, în marea lor
majoritate, politicienii români
din ultimii douăzeci şi trei de
ani. Mafioţii cu locotenenţii lor.

Vina lor faţă de starea
generală a ţării este
incomensurabilă. Aceşti oa-
meni sunt asasinii economici ai
României, dar românii?!
Poporeanul, cel care-i trimite
acolo unde se iau deciziile faţă
de prezentul şi viitorul ţări, el
nu are nici o vină?!

Cum poate fi explicat
acest fenomen, ce logică poate
exista în faptul că cineva te
fură şi te minte permanent, iar
tu, de peste douăzeci de ani, îl
susţii pentru a face acestea, ba
mai mult îl mai şi apreciezi?!
Cum este posibil să te laşi ma-
nipulat zeci de ani, prin inter-
mediul unei prese păcătoase
care ţi-a stâlcit pur şi simplu
capacitatea de percepţie a lu-
crurilor, capacitatea de reacţie
firească, socială, de om liber şi
demn cum credeai prin anii ’90
că vei deveni?! Iată mai jos un
singur exemplu de „capacitate”
politică a celor care te
guvernează. Un singur exem-
plu de ”cinste” şi ”onestitate” a
politicienilor faţă de tine, din
cele câteva existente în fiecare
zi (extras din presa datei de
22.11.13): „<Bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale şi

bugetul pentru şomaj au fost
construite pe indicatorii macro-
economici şi sociali pentru
2014 şi pe o prognoză, sperăm
noi realistă, în privinţa
numărului de persoane care
vor beneficia de pensie, de aju-
toare sociale, de indemnizaţii
pentru şomaj, în aşa fel încât
să putem asigura respectivele
plăţi fără nicio sincopă>, a afir-
mat Mariana Câmpeanu, min-
istrul Muncii. Câmpeanu, care
a prezentat fundamentarea
celor două bugete, a subliniat
că la construcţia acestora s-au
avut în vedere prognoze refer-
itoare la evoluţiile macroeco-
nomice ale anului viitor,
precum şi respectarea angaja-
mentelor Guvernului.”

Te-ai liniştit, POPOR
ROMÂN, citind cele de mai
sus?! Dacă da, iată şi reversul
medaliei (din presa aceleaşi
zile): „Ministerul Finanţelor a
majorat datoria externă publică
în valută cu încă 1,5 mld. euro.
Datoria publică externă s-a
triplat în ultimii cinci ani, iar
banii nu se văd deloc în
investiţii. Banii de la buget sunt
direcţionaţi preponderent spre
pensii şi salarii sau spre chel-
tuieli cu bunuri şi servicii, în
timp ce investiţiile sunt în de-
clin. Sectorul infrastructurii,
care ar fi trebuit să dea pe timp

de criză un impuls economiei,
lâncezeşte. Datoria publică
externă s-a triplat de la 10,5
mld. euro în decembrie 2008
până la 35,7 mld. euro în iunie
2013, fără ca suma
suplimentară de 25 mld. euro
să se vadă în investiţii de
infrastructură, în energie sau,
de ce nu, în capacităţi industri-
ale prin garanţii sau alte
mecanisme de susţinere.
Dimpotrivă, investiţiile publice
au scăzut în semestrul I din
2013 cu zece la sută, în timp
ce cheltuielile de personal pen-
tru bugetari au crescut cu 18%.
România este în continuare
dependentă de capitalurile
străine atât pentru rostogolirea
datoriei externe, cât şi pentru
finanţarea deficitului bugetar.”

Iată, concetăţene, ţi-a
spus „salvatoarea” muncitorilor
şi pensionarilor români, „min-
unata” ministră PNL-istă Câm-
peanu, de unde vin banii cu
care te va linişti, ca să stai
cuminte şi ”nesincopat”?! Ţi-a
spus „minunatul” guvern din
care respectiva face parte că
pentru liniştea ta de azi urmaşii
tăi vor fi prizonierii, oprimaţii
celor care acum creditează
România cu zeci şi zeci de mil-
iarde de euro?! Ţi s-a spus că
ei, guveranţii, sunt incapabili
de a înmulţi banii cu care ţara

este îndatorată pentru aşi per-
mite să-i mai şi ramburseze în
acelaşi timp cu plata drepturilor
tale?! Dar, concetăţene, lucrul
cel mai impertinent la adresa
ta, ţi-au spus cumva că au
nevoie ca tu să stai cuminte
pentru a putea fura ei liniştiţi
cea mai mare parte a banilor
cu care în mod normal şi firesc
trebuiau să te „îngrijească” pe
tine?!

România este în
moarte clinică şi după cum se
vede liderii ei politici continuă
cu aceleaşi practici criminale
pe care le-au instaurat în-
cepând cu anul 1990. Logica
firească este evidentă: Româ-
nia va muri de-a binelea. Pen-
tru politicieni nu există nici cea
mai mică problemă, ei sunt
cocă de bani. Ce va face însă
poporul, cel care munceşte pe
300 de euro lunar sau cel asis-
tat social, vreo trei milioane de
oameni?!

Acest popor îi va vota,
oare, în continuare pe aceşti
asasini economici?! Le va
sorbi la infinit minciunile din
gură de au ajuns ei înşişi,
politicienii, să se mire de pro-
pria lor eficienţă în ale
manipulării?! Dacă da, jalnică
soartă vom avea!
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