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Cezar 
Adonis Mihalache

DDe multă vreme
Răzvan Theodorescu nu mai
era doar acel academician uns
prin pamflete drept „cap de
cauciuc”, zis şi cap de
măciucă lobistă, ci un exem-
plar tipic de „coadă de topor”.
Unul de tip PFA, ca fel de în-
casare a plăţilor, parte din
pleiada pseudo elitei postde-
cembriste, care şi-a vândut
onoarea pentru un pumn de
arginţi. Şi el, dar şi colegul lui
de for academic, poate în viitor
şi de de celulă, acad. Alexan-
dru Vulpe. Amândoi membri ai
„Grupului Independent pentru
Monitorizarea Patrimoniului
Cultural din Roşia Montană”.
Un  grup de dezbatere şi
emitere de rapoarte despre
valoarea patrimoniului arheo-
logic de la Roşia Montană, în
numele căruia „părelologii”
academiceni au promovat, din
postura de voci „avizate” şi „in-
dependente”, desconsiderarea
publică a vestigiile de la Roşia.

Un servilism de îndo-
bitocire prin care, înainte de a
ne lua în derâdere istoria şi
patrimoniul, şi-au batjocorit
propriile titluri academice. Şi
cât de fomist trebuie să fi pen-
tru a a accepta, într-o jalnică
prostituţie, să lansezi anateme
de ridiculizare a valorilor
naţionale. Căci, ne spunea
academicianul PFA Răzvan
Emil Theodorescu, „Când
auziţi de Roşia Montană pe
lista UNESCO râdeţi şi treceţi
mai departe“… Și a trecut; cu
o simbrie (care numai în 2013
s-a ridicat la 14 000 de lei)
pentru care studenţii de azi, is-
toricii de mâine, au de ce să-l
ia peste picior. Iar colegul de
“ţinută” (dar nu academică, ci
poate în dungi), academicianul
PFA Al. Vulpe l-a completat, pe
aceiaşi bani, cu o butadă de
gâgă academicus: „Ceea ce
se distruge este (…) de o
importanţă minoră faţă de
ceea ce se conservă.” Şi am
vorbi de neghiobie, dacă nu ar
fi vorba de lucruri mult mai
grave. Căci, nu penibilul preţ al
amanetării propriei demnităţi
ar trebui să-i îngrijoreze pe cei
doi, ci faptul că, pentru poster-
itate, singura diferenţă între
prostituţia din ignoranţă şi cea
din trădare va fi dată de soldul
final la numărarea banilor
primiţi de la Gold Corporation.

Dar nu numărăm doar
academicieni, doctori, profe-
sori ori guvernanţi pe post de
„cozi de topor” (guvernanţi în
frunte cu şeful de cabinet
Viorel-sapă-de-lemn!), ci şi
numeroşi consultanţi onorifici
(inclusiv ai prim-plagiatorului),

consultanţi politici, jurnalişti şi
„activişti” ce se dau drept
reprezentanţi ai societăţii
civice.

Atâtea cozi de topor
încât nu poţi să nu te întrebi
cum de biata ţară n-a fost încă
deşirată între interesele com-
paniilor plătitoare. Plătitoare
fie „pe Persoană Fizică
Autorizată”, fie direct în con-
turile firmelor de „consultanţă”.
Căci atâţia consultanţi s-au
întins cu miloaga la poarta
RMGC, de la „Antene” până la
Ghiţă la portiţă, încât, dacă ar
fi dat fiecare măcar o dată cu
târnăcopul, mai că scoteau tot
aurul din Apuseni.

Şi atâtea plăţi infor-
male au dat canadienii
„lobiştilor” că s-a strâns de un
ditamai dosarul penal. Iar
acum încep să iasă la iveală
opis-urile cu soldele date de
RMGC pentru ascuţirea
lamelor cozilor de topor, pe
liste apărând și numele unor
indivizi aparent intransigenţi,
autodeclaraţi apărători ai valo-
rilor noastre istorice, dar, în
fapt, niste terchea-berchea.
Impostori veroşi cu nimic mai
prejos decât prim-plagiatorul
ţării, intelectuali care, pentru
un pumn de mărunţiş, şi-au
călcat în picioare demnitatea 
şi probitatea profesională,
punându-se în slujba celor ce
ne batjocoresc istoria şi valo-
rile naţionale.

Iar pe unii chiar că nu-
i poţi înţelege… Căci, după ce
au confiscat Revoluţia pentru
a o stoarce într-un institut-
oficină, o sinecură de unde în-
casau într-o lună cât adevăraţii
revoluţionari în ani de muncă,
au pus botul şi la arginţii de
defăimare şi vânzare a patri-
moniului naţional, asigurând
lobby-ul companiilor care vor a
ne spăla munţii cu cianuri pen-
tru a lua infinit mai mult decât
„arginţii” pe care i-au aruncat
nesătuilor cu titluri pompoase.
Acelor manipulatori fără
constiinţă, lipiți de scaunele
studiourile TV.

Şi nu sunt de înţeles
căci, dacă pentru banii
încasaţi pentru confiscarea şi
„tratarea” revoluţiei era cert că
nu-i va trage nimeni la
răspundere, neavând, cât timp
erau tot ei la frâie cine să-i de-
sconspire, iar, ulterior, asig-
urându-se de desfiinţarea
idealurilor revoluţiei şi chiar
acuzarea celor ce au făcut
revoluţia (proces care a în-
ceput deja prin rechemarea la
parchet a „martorilor” dar şi
prin, mizerabil, demartirizarea
militarilor ucişi – iar aici este
clar că anumite servicii reiau
ofensiva din anii ’90, încer-
când să arunce morţii
revoluţiei în spatele Armatei),

pentru arginţii luaţi pentru
prestaţia de prostituate lob-
biste era evident că li se va
cere destul de curând
socoteală! Poate chiar de
către cei care i-au plătit! Şi
care au „transpirat” informaţii
care, e drept, li se întorc şi lor
împotrivă în dosarul penal de
evaziune fiscală şi spălare de
bani. Dar nu-i bai, căci, poate
aşa scăpăm de ei, iar singurul
„minerit” pe care îl vor mai face
va fi în curtea puşcăriilor!

Și suntem în fața unor
liste care ar trebui să ne dea
fiori măcar pentru felul în care
cozile de topor s-au însinuat
pe lângă decidenţi. Iar faptul
că fiecare premier postdecem-
brist a avut, conştient sau nu,
la dreapta lui câte un consilier
pus în slujba „investitorilor”
RMGC reprezintă cu adevărat
o chestiune de siguranţă
naţională.

E adevărat, în unele
cazuri, consilierii au rămas
aceiaşi, schimbându-se doar
premierii. Iar ce a avut Mugur
Isărescu pe post de consilier a
„nimerit” şi la A. Năstase.
Aceleşi om, două guvernări,
dar o singură „factură” (în fine,
o singură factură de la
RMGC!) de peste 300 000 lei
(actualizaţi). Şi tot aşa… Alt
premier (Călin Popescu-
Tăriceanu), alt personaj pe
funcţia de consilier personal şi
o plată pentru lobby de 170
000 lei. Actualul premier, alt
consilier „personal” (gurile rele
spun că „prea personal”) şi o
factură trecută deja de 120
000 lei

Cozi de topor şi pe
lângă pârghiile decizionale,
cozi de topor şi la asigurarea
imaginii și manipulare, la banii
RMGC bucurându-se şi mass-
media. Televiziuni, radiouri,
ziare, platforme digitale… Aici,
însă, ar trebui făcută diferenţa
între cei ce au luat bani strict
pentru reclame (şi cărora tre-
buie să le punem sub semnul
întrebării deontologia şi etica
profesională) şi trusturile care
au mers mult mai departe,
asigurând manipularea opiniei
publice.

Ultimii ar trebui
cercetaţi dimpreună cu toţi cei
ce au primit bani pentru a face
trafic de influenţă, dar mai întâi
ar trebui separate apele pen-
tru a nu se ajunge ca, în final,
presa să fie singura
responsabilă, iar actualii con-
silieri onorifici să „tranziteze”
spre viitoarele guverne pentru
a asigura lobby-ul altor „in-
vestitori”.
.

●

Victor Ponta şi alomorfismul Victor Ponta şi alomorfismul 
lui strategic...lui strategic...

Iulian
Chivu

OO speţă extravertită,
de un schematism comporta-
mental extrem de lizibil, pre-
mierul Victor Ponta, după un
debut furtunos ca lider ajuns la
putere, se retrage într-un alo-
morfism amăgitor. Defensiva
lui, în contact cu asperităţile
realităţii, cu marile probleme
ale guvernării şi cu interesele
partidului său se vrea a fi
strategică şi salvatoare, însă
ar putea fi risipitoare de formă
şi dezvelitoare de conţinut.
Vaşnicul reformator care se
anunţa în urmă cu aproape doi
ani, după ce a dat ca Ieremia
cu oiştea în gard, se repliază
ca un celebru personaj al lui
Cervantes şi încearcă să spele
ruşinea plagiatului punând
tunul pe o ţintă care nu
răscumpără nimic și nici nu
cade, ba îi adaugă noi
insatisfacţii. Un adversar ca
Traian Băsescu este prea mult
pentru Victor Ponta inclusiv
din cauza diferenţelor tem-
peramentale şi de aptitudini
strategice.

Observând că rămâne
aproape de unul singur, fie şi
pe o strategie ce părea bine
regizată, este nevoit ori să
schimbe tactica, ori să para
ceva mai pragmatic. Trans-
ferul aceloraşi deziderate într-
un nou tipar este în fond un
alomorfism politic recomand-
abil unei structuri introvertite,
ceea ce nu este cazul lui
Ponta. Pentru el nu tinereţea
şi lipsa de experienţă atârnă
greu, ci ineditul situaţiilor în
care e pus, situaţii de un
izomorfism discordant pentru
înclianţiile lui alomorfiste. El,
am mai spus-o, ori este rău
sfătuit, ori are trufia de a nu
primi sfaturi, fiindcă altfel nu se
pot traduce stângăciile lui tac-
tice; de pildă îi e greu să nu
replice, să nu înţepe, să nu fie
vocal. El, dacă ar şti ce să tacă
şi ce să atace, adică dacă ar
gestiona cu maturitate
provocările, ar putea să nu
mizeze pe norocul soldatului
Svejk.

Crin Antonescu, de
pildă, a înţeles lucrul acesta şi
îşi construieşte o campanie
electorală într-un registru nou
nu pentru că el şi-ar fi trecut
peste unele constante ale
personalităţii, dar cel puţin şi le
cunoaşte şi evită să le dea
curs dacă efectul nu i-ar fi de
folos. Victor Ponta, în relaţia
cu presa, care în fond este
relaţia cu electoratul, dacă nu
cumva chiar cu toţi românii, nu

se sfieşte să spună: „asta e
pentru voi, pentru presă!” lucru
pe care Adrian Năstase, men-
torul său politic, nu l-ar fi rostit
niciodată. Dar mai nou, pre-
mierul și-a schimbat
duhovnicul şi se împărtăşește,
pare-se, din conotația unei
infatuări a socrului său care da
de înțeles recent că USL
înseamnă mai mult decât
numără. A te încrede pe ter-
men lung în sondaje de
circumstanță nu este un semn
de prevedere. Ponta însă pare
convins de infailibilitatea alo-
morfismului ca strategie (a nu
se confunda cu cameleonis-
mul!) și riscă metoda chiar și
în disimulări, cum ar fi de pildă
explicația dată presei în
legătură cu huiduielile de la
Cluj pe care nu și le-a putut
asuma cu bărbăție, însă le-a
deturnat la altă destinație și a
criticat lipsa de pietate a
protestatarilor care ar fi scan-
dat împotriva ierarhului bis-
ericesc ca și când acesta ar fi
exprimat ambiguități față de
afacerea Roșia Montana. Asta
ca să nu mai readucem 
în discuție relația cu Traian
Băsescu, ţinta mereu
mişcătoare, vizavi de care nu
mai poate să insinueze nimic
convingător nici măcar în afac-
erea Călărași. Comisia
parlamentară încropită spre a
se ridiculiza într-un astfel de
subiect ar putea forța salvarea
în ceva acuze poate mai mult
de natură etică, dar nu cred că
se vor găsi lucruri spectacu-
loase, de natură penală, cum
s-a dat de înțeles; Ponta uită
sau nu crede că românii nu se
mai mulțumesc doar cu
enunțuri promițătoare în care
se stinge și flerul său de fost
procuror.

Îi netezește astfel pre-
mierul calea lui Crin An-
tonescu spre președinție sau
pregătește o surpriză? Nu
răspunsul ne interesază, ci
faptul că tot mai mulți își pun
această întrebare. Problema
lui Victor Ponta ar trebui să fie
de ce au ajuns românii să se
întrebe asta și cum va deconta
cu imaginea lui o eventuală
lipsă de loialitate față de
tovarășul de drum, dacă se
vor confirma astfel de suspici-
uni. Atunci, viitorul lui politic va
însemna mai puțin chiar de cât
va număra şi impresia că
astăzi avem un provizorat se
va confirma prin trecerea în
rezervă a ceea ce se va iden-
tifica doar cu o locotenenţă
nereuşită.

●
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„Prădarea României” - Victor Gaetan şi Ciprian Nastasiu „Prădarea României” - Victor Gaetan şi Ciprian Nastasiu 

Corneliu
Florea

ÎÎn  2009, Editura
Compania a publicat
„Prădarea României”, cu sub-
titlul  „Cum pradă Traian
Băsescu România. Crima
organizată. Interesele ex-
terne”, cartea autorilor Victor
Gaetan, scriitor româno-
american şi Ciprian Nastasiu,
procuror-şef adjunct la
D.I.I.C.O.T.. Ediţia s-a epuizat
imediat, procurorul Ciprian
Nastasiu a fost, tot imediat,
concediat de Laura Codruţa
Kövesi, iar eu am primit de la
un prieten cartea, pe care,
după lectură, am recoman-
dat-o stăruitor. Acestea sunt
titlul şi subtitlul volumului care
mi-a fost dăruit de un bun pri-
eten. Îi mulţumesc. Mai întâi
volumul a apărut în ediţie
samizdat, într-un tiraj limitat,
ce s-a epuizat imediat. În
2009, Editura  Compania  a
scos o nouă ediţie. În noiem-
brie 2009, la Hotelul Hilton din
Bucureşti au avut loc
lansarea volumului şi o
conferinţa de presă cu autorii,
care au răspuns la întrebările
presei. Volumul s-a bucurat
de un imens interes de la în-
ceput datorita subtitlului „Cum
pradă Traian Băsescu Româ-
nia”, atât de direct şi incitant.
Citind cartea, descoperim cu
surprindere că şi conţinutul
este incitant prin dezvăluirea
atâtor fărădelegi din partea
celui ce a fost ales tocmai să
vegheze la respectarea
legilor, iar nu să le
nesocotească pentru putere
şi avere personală.  Mai mult,
Traian Băsescu nu a ripostat
cu contraargumente, ci cu in-
sulte într-o conferinţă de
presă, ceea ce este o dovadă
în plus că lucrurile prezentate
de autori sunt adevărate.

Victor Gaetan - Scri-
itor româno-american care
trăieşte de mulţi ani la Wash-
ington, împreună cu familia.
S-a stabilit de tânăr în Statele
Unite şi s-a realizat prin el
însuşi, mai întâi pe plan aca-
demic, la Harvard  University,
iar apoi la Washington. A
rămas sufleteşte ataşat ţării
sale, neamului şi este intrigat
de ce se întâmplă din cauza
impostorilor de la conducere.
În introducerea sa semnată,
Victor Gaetan îi face un scurt
rechizitoriu lui Traian
Băsescu, începând cu  sus-
pendarea lui din 2007, când a
pretins că este victima parla-
mentarilor pentru că luptă îm-
potriva crimei organizate. O
denaturare grosolană şi o
capcană în care au căzut
naivii care nu pun faptele
înaintea vorbelor. Faptele pe
care cei doi autori la expun în
volum sunt clare şi dovedesc
că Traian Băsescu sprijină din
umbră crima organizata de
străini în România. De
asemenea, ne prezintă oa-
menii cu diferite funcţii şi
poziţii care îl sprijină  pe Tra-
ian Băsescu în protejarea

celor implicaţi în crima
organizată. Numele lui Mihai
Răzvan Ungureanu  şi Teodor
Baconschi sunt capetele lun-
gului afiş de servili.

Ciprian Nastasiu -
Timişorean, provine dintr-o
familie greco-catolică, ceea
ce este foarte important,
fiindcă greco-catolicii ăştia
sunt întotdeauna mai corecţi
şi laborioşi (ora et labora)
decât noi, ăştia, ortodocşii
(„Ce-a da Domnu’”). A termi-
nat facultatea de drept la
Bucureşti, apoi s-a  întors la
Timişoara, unde a devenit
procuror la Serviciul de Com-
batere a Criminalităţii Organi-
zate şi Antidrog Timişoara.
Apoi s-a  transferat în
Bucureşti la Parchetul Gen-
eral, la biroul procurorului
general, rămânând tot în ser-
viciul de cercetare a
criminalităţii organizate, ale
cărei iţe a început să le de-
zlege cu ajutorul informaţilor
de la SRI şi al Poliţiei. Pe
rând, a avut succese în de-
pistarea celor ce se ocupau
cu drogurile, cu traficul de
persoane, a fost procuror 
în binecunoscutul dosar
Ţigareta. Prin acest caz s-a
apropiat, i-a descoperit şi s-a
preocupat de cei ce se ocupă
ilegal de traficul şi vânzările
de armament. Ajuns în
această piaţă internaţională a
interlopilor veroşi şi fără
scrupule, a intrat în cea mai
periculoasă junglă a
criminalităţii organizate. A fost
surprins să afle câţi străini
activează în România, ce
relaţii şi colaterale au, cât de
extinsă şi puternică este
reţeaua internaţională a
criminalităţii. Prin cercetările
făcute, prin informaţiile
dobândite, pe dovezi, a ajuns
la concluzia că Traian
Băsescu este pilonul ei de
sprijin în România.

Direcţia de investi-
gare a infracţiunilor de crimi-
nalitate organizată şi terorism
(D.I.I.C.O.T.). A fost înfiinţată
şi organizată, central şi terito-
rial, în 2003. Imediat s-a spri-
jinit pe Poliţie şi pe Serviciul
Român de Informaţii, s-a
conectat la serviciile
internaţionale cu acelaşi pro-
fil. Acest serviciu a fost subor-
donat procurorului general Ilie
Botoş, iar procurorul Ciprian
Nastasiu făcea parte din
echipa sa. A continuat
investigaţile în dosarul
Ţigareta, pentru că în spatele
fumului de ţigări se făcea un
mare trafic ilegal de arme.

Shimon Naor. Evreu
născut în România, devenit
între timp cetăţean israelian,
un binecunoscut vânzător
internaţional de armament, s-
a ocupat de traficul şi vân-
zarea de armament şi în
afacerea Ţigareta. A fost de-
pistat, anchetat şi judecat în
România. A fost condamnat la
câţiva ani de închisoare în
1999. La scurt timp a fost elib-
erat pe cauţiune şi imediat a
şters-o în Israel, unde e bine
mersi şi se ocupă în contin-

uare cu traficul de armament.
Statul român nu a cerut
extrădarea lui, iar statul is-
raelian are grijă de valoroşii
săi cetăţeni. Procurorul şi
echipa sa de la Poliţie nu
fluieră a pagubă, ci a mirare
de la ce înălţime a venit elib-
erarea pe cauţiune a unui
criminal internaţional.

ANUL 2004. Alegeri
prezidenţiale în România. În
cei patru ani ai tandemului
antiromânesc Iliescu-
Năstase, dintre care ultimul
un adevărat campion al
corupţiei, românii s-au săturat
şi scârbit de corupţia
guvernanţilor şi politicienilor
din România. Traian Băsescu
a profitat din plin de această
stare de spirit a cetăţenilor
români şi, cu o abilitate
diabolică, şi-a dus toată cam-
pania de pe poziţia unui viitor
preşedinte ce va stăvili prin
lege  corupţia în ţară. Românii
au închis ochii la tot trecutul şi
la faptele sale şi l-au ales
preşedinte. Odată ales, în
beţia succesului, amnezia s-a
lăsat peste promisiunile de vi-
itor campion al anticorupţiei,
noul preşedinte ocupându-se
doar de putere şi avere,
acoperindu-şi cu grijă trecu-
tul.

Omar Hayssam. Om
de afaceri siriano-român,
etalon al corupţiei, căsătorit
cu o româncă cu care are
şase copii, plus unul de la o
metresă a lui. În urma
activităţilor sale infracţionale,
a adus statului român o
pagubă de două milioane de
euro într-o singură afacere.
Pentru acest motiv, cazul a
fost transferat pentru
investigaţii şi anchetă la DI-
ICOT, în sarcina procurorului
Ciprian Nastasiu şi a echipei
sale de investigaţii. Cu migală
şi profesionalism, anchetatorii
încep să strângă informaţiile
necesare procesului. Pe
diferite căi, Omar Hayssam
aude şi simte că este în coli-
matorul incoruptibilului
procuror şi atunci pune la cale
Răpirea românilor în Irak.

Citind acest volum,
rămânem contrariaţi de ceea
ce a prezentat mass-media
românilor, pe de-o parte, şi de
adevărul dezvăluit, pe de altă
parte, de procurorul Ciprian
Nastasiu şi echipa sa. Pe
scurt, Omar Hayssam a pus
la cale un plan şi o afacere pe
cât de ingenioase, pe atât de
diabolice. Planul a fost să
sponsorizeze un grup de
ziarişti care să viziteze Irakul,
Damascul, unde urmau să fie
răpiţi de nişte falşi terorişti
aranjaţi de el. După răpire,
Omar ar fi intervenit ca inter-
mediar, i-ar fi recuperat pe
ziarişti, devenind eliberatorul,
erou în faţa românilor ! Ar fi
câştigat prestanţa ce i-ar fi
servit drept scut împotriva
celor de la DIICOT. A doua
parte era afacerea. Răpitorii
trebuiau să se arate duri şi
determinaţi la început, dar,
odată ce intervenea el, să
pară că se înduplecă şi să

ceară o sumă substanţială
drept răscumpărare. Odată
banii primiţi, ei urmau să fie
împărţiţi cu Omar, fiindcă era
planul lui. Scenariul escrocu-
lui internaţional ar fi reuşit
dacă nu erau incoruptibilul
procuror şi brigada lui,
condusă de comisarul Miron,
care, intuind imediat planul lui
Omar, au cerut arestarea sa
preventivă. Fără Omar, a
urmat partea dificilă, ziariştii
români trebuiau răscumpăraţi
cât mai repede, până ce nu
apăreau complicaţii din
partea răpitorilor, cum se
întâmplă în asemenea cazuri.

Falsa celulă de criză
a lui Traian Băsescu. În plină
isterie creată de mass-media
pusă să facă rating cu orice
preţ, încep negocierile pentru
salvarea nefericiţilor jurnalişti
care aveau toată simpatia din
partea românilor. Traian
Băsescu vrea să strălucească
din nou şi înfiinţează de
urgenţă o celula de criză an-
titero, şi iar îi impresionează
pe votanţii lui. Ciprian Nasta-
siu, împreună cu comisarul
Miron, pleacă la  Damasc
pentru informaţii şi investigaţii
în timp ce Omar Hayssan
este reţinut la Bucureşti.
Răpitorii de la Damasc
ameninţă cu moartea sau, în
fine, anunţă eliberarea ostati-
cilor în schimbul unei sume
ce depăşeşte zece milioane
de euro. Se acceptă. Şi acum
intervine ceva cu totul incred-
ibil, dar adevărat, o surpriză
repugnantă, oribilă. Statul
roman acceptă să-i
răscumpere pe ziarişti, banii
se iau dintr-un fond special al
SRI, trec pe la celula de criză
şi de acolo ajung la răpitori,
care numără cu trei milioane
mai puţin ! Pentru cele de mai
sus, vă rog să citiţi
dumneavoastră capitolul
Răscumpărarea şi milioanele
dispărute (paginile de la 87 la
91, ediţia apărută la Compa-
nia în 2009). Răpiţii sunt
primiţi cu emoţie, iar Traian
Băsescu nu putea să nu fie
acolo, să strălucească, să se
spună că lui îi aparţine tot
meritul în această grea şi
nedreaptă luptă cu terorismul
internaţional. După care toate
documentele negocierilor şi
datele despre sumele
jonglate au fost secretizate
pentru următorii 50 de ani de
către Traian Băsescu. Cifrele
date de autori vin din
informaţii de la sursele spe-
ciale irakiene şi americane.
De ce se teme Traian
Băsescu de pune adevărul
sub lacăt ?

Următorul scenariu.
Omar Hayssam este şi el in-
teresant pentru că ne arată
cât de coruptă a ajuns soci-
etatea românească la toate
nivelurile, cum un escroc
internaţional a putut cumpăra
aproape pe oricine în
Bucureşti. Este şi foarte bine
scris, din nou recomand volu-
mul. Citindu-l, putem vorbi în
cunoştinţa de cauză. Pe
scurt, Omar Hayssam se

îmbolnăveşte şi suferă în în-
chisoare. Odată ajuns pe
mâna doctorilor, din doctor în
doctor, cu asistenţă
avocăţească tocmai de la
New York şi Ierusalim – nu
glumesc, citiţi cartea ! –, este
eliberat din închisoare.
Procurorul nu mai are drept
să-l ancheteze, deţinutul fiind
grav bolnav, după cum reiese
din certificatele medicale, aşa
că este creştineşte să-l redăm
familiei în aceste clipe grele.
Toată lumea este de acord, în
afară de incoruptibilii de la DI-
ICOT, care cer să nu
părăsească ţara pe care
Omar o jupoaie atât de mult,
să fie ţinut sub supraveg-
herea Poliţiei. Omar, cu me-
tresa şi Poliţia după el, pleacă
la munte să se refacă şi,
surpriză !, aşa, în stare gravă,
dispare. I se pierde urma de-
finitiv ! Traian Băsescu face
un circ de zile mari, cad
demisii la picioarele lui, la
insistenţele lui, printre care şi
cea a procurorului general Ilie
Botoş, cu toate că în acest
caz el nu a avut nici o re-
sponsabilitate. Traian
Băsescu îşi freacă mâinile de
bucurie fiindcă îşi aduce o
păpuşă-marionetă drept
procuror general.

Laura Codruţa Kövesi
- tânără, înaltă, muncitoare, şi
atât. Era să uit esenţialul:
ascultătoare, motiv pentru
care Traian Băsescu a fixat-o
acolo. Prima ascultare
îndeplinită a procuroarei a
fost să-l concedieze pe
Ciprian Nastasiu din Centrala
DIICOT, eliberându-l pe Tra-
ian Băsescu de incoruptibilul
procuror care-i stătea în
coastă. Bine, Codruţa ! O altă
ascultare de serviciu a fost sa
divorţeze de Eduard Kövesi,
care era urmărit  pentru
furnizarea de informaţii oper-
ative unui ofiţer maghiar de
informaţii – un divorţ pe care
Codruţa l-a acoperit (cu ce
altceva decât) cu motive per-
sonale.

Omar Hayssam - E
bine sănătos, frumos şi ro-
tund la faţă. Între timp, cu aju-
torul românilor, care ştim cât
de credincioşi şi omenoşi
sunt, şi-a dus toată familia cu
el, plus copilul metresei,
poate şi metresa, dar soţia nu
trebuie să ştie asta.  De
asemenea, nu se ştie nici fap-
tul că, din când în când, mai
face câte o vizită în România,
din prietenie şi din dragoste
faţă de România jupuită şi de
el.

Încheierea o iau din
volumul celor doi, în care sunt
şi alte multe dezvăluiri despre
prădarea României sub
privirea îngăduitoare a campi-
onului anticorupţie: „Omar a
câştigat. Sistemul lui Băsescu
a câştigat. România a pier-
dut!”

●
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Ion 
Coja

ÎÎn România de după
1990 s-a instituit o veritabilă
dictatură a unor partide politice
mafiote, conduse de persoane
cu probleme penale foarte
grave – cazul lui Băsescu,
Ponta, Năstase, Dan
Voiculescu etc., care au pro-
movat în Parlament sau în
funcțiile executive persoane de
același calibru: incompetenți și
corupți. 

Într-un regim cu
adevărat democratic, nu e
posibil să se ajungă la o
asemenea situație: electoratul,
prin votul său, sancționează
partidele corupte și le
îndepărtează de la putere. În
România însă mecanismul
democratic nu poate funcționa,
deși legislația privind partidele
și alegerile pare a fi o legislație
corectă, comparabilă cu 
cea europeană. Practica
dovedește însă că această
legislație este principala cauză
a situației în care am ajuns.
Câteva mici detalii au fost gân-
dite să anuleze funcționarea
democratică a statului român.
Principala prevedere malefică
din această legislație o
reprezintă vestitele liste de
susținători. Mereu li se cere
partidelor să prezinte liste de
susținători, atât la înscrierea ca
partide politice, cât și în fiecare
an electoral. De liste de
susținători au nevoie și
candidații independenți! În-
tocmirea acestor liste este însă
extrem de dificilă dacă listele s-
ar face corect, cum cere legea.

De aceea, toate par-
tidele eludează această
condiție alcătuind liste false,
fictive, prin abatere de la lege.
Listele se întocmesc copiind
pur și simplu datele aflate la
Poliție, la Casa de pensii, la
Comisariatele militare și alte
instituții care dețin astfel de
date. Un control al acestor
liste, de regulă, nu se face! Se
face un asemenea control
numai atunci când autoritățile,
aflate la dispoziția clasei
politice, sunt interesate de
eliminarea unor candidați inco-
mozi pentru establishmentul
politic sau a unor partide care,
prin program și calitatea mem-
brilor, intră în contradicție cu
clasa politică. De exemplu, la
ultimele alegeri prezidențiale,
unul dintre candidați, al PSD-
uluii, a prezentat o listă cu trei
milioane de semnături de
susținere! Era, în chip evident,
un fals! Dar autoritățile nu s-au
ostenit să descopere acest fals
și să-l sancționeze. Singurul
control al semnăturilor a fost
efectuat la un candidat inde-
pendent, incomod, care
anunțase că va candida ca să
dezvăluie electoratului faptele
penale săvârșite de principalul
candidat! Evident, au fost
găsite nereguli și candidatura
sa a fost anulată!

Diversiunea anti-
democratică se poate produce
chiar și atunci când
semnăturile sunt adunate
corect, în incinte special ame-
najate, aflate la dispoziția

cetățenilor doritori să-și mani-
feste susținerea pentru un can-
didat, pentru un partid.  Vin de
se înscriu pe aceste liste per-
soane care prezintă acte de
identitate false, persoane care
aparțin serviciilor speciale și
cărora nu le este greu să vadă
pe ce listă au fost înregistrați.
Iar Parchetul, care face și el
parte din acest joc dezonorant,
știe pe ce liste să caute
semnăturile false, pentru 
a anula candidatura
respectivă… Alt procedeu
mafiot: serviciile speciale,
aflate în subordinea clasei
politice, infiltrează oameni de-
ai lor printre voluntarii care
strâng semnături și aceștia
alcătuiesc liste false, ușor de
dovedit că sunt false. Nici nu
este nevoie ca Parchetul să
verifice toate semnătuile. Știe
de la bun început care sunt lis-
tele care conțin date false!

În felul acesta
autoritățile pot decide care
candidaturi să fie acceptate și
care nu! Inclusiv ce partide să
fie acceptate să existe, să
funcționeze. Nu întâmplător lis-
tele acestea, prin rubricile lor,
diferă de la un scrutin la altul,
ceea ce constituie o șicană în
plus, prin care partidele sunt
efectiv obligate să apeleze la
liste false. Verificarea listelor
se face însă numai la listele
depuse de partide sau
candidați incomozi pentru
clasa politică. Partidele care
fac parte din „cooperativă”,
adică partidele parlamentare,
știu bine că nu vor fi niciodată
deranjate de asemenea
verificări.

Nota bene: la alegerile
locale din 1996, au ajuns pri-
mari și consilieri un număr
mare de candidați
independenți. Imediat, pentru
următoarele alegeri, legea s-a
schimbat ridicând în calea
candidaților independenți
piedici insurmontabile. Practic,
la alegerile următoare, din
2000, n-a mai fost ales primar
niciun candidat independent.

Facem mai jos o
prezentare a felului în care lis-
tele cu susținători funcționează
în cazul alegerilor europene,
pentru Parlamentul de la Brux-
elles. Iată textele din lege care
ne interesează și un scurt co-
mentariu al acestor texte, al
prevederilor respecive:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

L E G E privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European Parla-

mentul României adoptă
prezenta lege

(...)
Art. 8. – (1) Ziua de referinţă se
stabileşte şi se aduce la
cunoştinţă publică de către Gu-
vern, prin hotărâre, cu cel puţin
90 de zile înainte.
(2) Ziua de referinţă este
stabilită în cadrul perioadei
hotărîte în acest scop de Con-
siliul Uniunii Europene.
Art. 12. – (1) Propunerile de
candidaturi pentru alegerea
membrilor din România în Par-
lamentul European se depun şi

se înregistrează la Biroul Elec-
toral Central cel mai târziu cu
60 de zile înainte de ziua de
referinţă.
(4) Pentru a fi înregistrate la
Biroul Electoral Central, listele
de candidaţi propuse de par-
tidele politice, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţele
politice sau alianţele elec-
torale, trebuie însoţite de o listă
cuprinzând cel puţin 200.000
de alegători care susţin candi-
datura partidului politic,
organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţelor politice
sau alianţei electorale respec-
tive pentru alegerea membrilor
din România în Parlamentul
European. Modelul listei se
aprobă prin hotărâre a Guver-
nului odată cu aducerea la
cunoştinţă publică a zilei de
referinţă, potrivit art.8.
(6) Candidatul independent
poate participa la alegeri indi-
vidual dacă este susţinut de cel
puţin 100.000 de alegători.

COMENTARIU:
Ticăloșia sistemului

electoral din România se
concentrează aproape toată în
propoziția subliniată, care pare
atât de inofensivă: Modelul lis-
tei se aprobă prin hotărâre a
Guvernului odată cu aducerea
la cunoştinţă publică a zilei de
referinţă, potrivit art.8. Deci,
modelul listei pentru semnături
se aduce la cunoștința celor
interesați cu 90 de zile înainte
de „ziua de referință”, ziua
alegerilor. Iar cu 60 de zile
înainte de aceeași zi, listele de
semnături trebuie depuse
odată cu listele de candidați.
Așadar, pentru strângerea
semnăturilor  rămân numai 30
de zile: 200.000 de semnături
pentru partid, 100.000 de
semnături pentru candidații
independenți! Să strângi
atâtea semnături în 30 de zile
este imposibil pentru un partid
ne-parlamentar. La fel, pentru
un candidat independent!
Chiar și un partid parlamentar,
care are mai multe posibilități
logistice și financiare, este
nevoit să apeleze la mijloace
ilegale, nepermise de lege,
pentru a alcătui acele liste de
susținători. Din practica știută
bine, aceste liste sunt alcătuite
prin simpla copiere a datelor
de identitate din diferite docu-
mente oficiale, pe care
figurează mulțimi compacte de
cetățeni: la poliție, la Casa de
Pensii, la Casa de Asigurări
etc. Un control de rutină al
acestor liste ar putea de-
scoperi ușor de tot falsul. Dar
acest control nu se face decât
atunci când se înscriu în
competiția electorală candidați
care nu convin establishmen-
tului politic. Care nu convin
celor care din umbră trag sfo-
rile vieții politice. Mai mult: ser-
viciile speciale se pot infiltra în
rețeaua celor care strâng
semnături pentru un partid sau
candidat incomod și pot trece
pe listă semnături ale unor
susținători inexistenți, deja
decedați, de exemplu. Apoi
Parchetul, sesizat de cineva
sau din oficiu, auto-sesizat,

poate declanșa verificarea
semnăturilor, știind bine, de la
agenții infiltrați, pe ce liste să
caute semnăturile înregistrate
în fals…

Prin acest procedeu
au fost zădărnicite încercările a
două partide de a se înființa –
Partidul Unității Naționale a
Românilor și Partidul
Naționalist, precum și încer-
carea de a candida la alegerile
prezidențiale a unui independ-
ent: Ion Coja, în 2009. Așa
cum sunt și cum funcționează
prevederile privind listele cu
semnături ale susținătorilor,
acest prevederi oferă
autorităților instalate la gu-
vernare posibilitatea să con-
troleze cine participă la
procesul electoral în postura
de candidat, ce formațiuni
politice sunt acceptate să
funcționeze.Cu alte cuvinte,
pluralismul politic este o formă
fără conținut în România de
azi, cea de după 1990. Sunt
acceptate să funcționeze
numai partidele care intră în
jocul mafiot al corupției, al
subminării economiei și intere-
selor naționale.De aici și senti-
mentul general că românul nu
are de ales între bine și rău, ci
între două rele! Candidații care
ajung pe buletinul de vot fac
parte din aceeași „cooperativă”
politică. Persoanele pe care
mulți români le-ar vota cu drag
și încredere, nu ajung pe bulet-
inul de vot!
(5) Partidele politice,
organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţele politice şi
alianţele electorale care au
depus liste de candidaţi pot de-
semna câte un reprezentant la
secţiile de votare organizate
conform prevederilor alin. (1),
(2) şi (4), participarea acestora
făcându-se pe cheltuiala celor
care i-au desemnat.

COMENTARIU:
De vreme ce acești

observatori, numiți în textul
legii reprezentanți, nu sunt
plătiți de la buget, de ce nu ar
avea voie și candidații
independenți să-și trimită
reprezentanții la secțiile de
votare? Un candidat independ-
ent care ar întruni multe voturi
poate deveni victima unei
coalizări a reprezentanților par-
tidelor, care vor cădea de
acord să fure voturi de la
candidații independenți și ni-
meni nu-i va putea împiedica!
Se știe bine că asemenea
înțelegeri se fac la secțiile de
votare, fie împotriva
candidaților independenți, fie
împotriva partidelor care nu au
reprezentanți în secția de vot
respectivă.
(2) Candidaţilor independenţi li
se pot atribui mandate dacă au
obţinut, fiecare în parte, un
număr de voturi valabil expri-
mate cel puţin egal cu coefi-
cientul electoral naţional.
Coeficientul electoral naţional
reprezintă partea întreagă a ra-
portului dintre numărul total de
voturi valabil exprimate şi
numărul de mandate de parla-
mentari europeni ce revin
României.

COMENTARIU:
Ce se întâmplă cu vo-

turile pe care un candidat inde-
pendent le obține peste
numărul necesar de voturi?Ar
fi mai corect ca voturile să fie
inventariate separat: voturi
date candidaților de pe listele
de partid și voturi date
candidaților independenți. Abia
apoi să se aplice regulile de
repartizare a mandatelor, fie și
după metoda d’Hondt.
Art. 25. – În caz de vacanţă a
mandatului unui membru din
România în Parlamentul Euro-
pean, aparţinând unui partid
politic, unei organizaţii 
a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, unei
alianţe politice sau alianţe
electorale, care nu mai are
candidaţi pe listă, precum şi în
cazul unui candidat ales pe
lista unui partid politic care a
fost radiat sau în caz de
vacanţă a mandatului unui
membru din România în Parla-
mentulEuropean, candidat in-
dependent, mandatul pentru
locul devenit vacant este
atribuit următorului înscris de
pe lista de candidaţi a partidu-
lui politic, organizaţiei
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale sau
alianţei care a obţinut cel mai
mare număr de voturi.

COMENTARIU:
Mai corect ar fi ca și

candidații independenți să aibă
înscriși pe buletinul de vot
candidați de rezervă, așa cum
au și partidele! Iar când se pro-
duce demisia din Parlamentul
European a unui candidat in-
dependent, în locul acestuia să
treacă următorul de pe lista
candidatului respectiv.
Alegătorii vor fi informați
asupra acestor candidați de
rezervă, pe care candidatul in-
dependent îi girează prin
calitățile care îl fac eligibil. Sau:
în locul candidatului independ-
ent demisionar să treacă acel
candidat independent care
ocupă primul loc ca număr de
voturi printre candidații
independenți care nu au primit
mandat.

Nota bene: Ne
rezumăm deocamdată la
aceste observații, privitoare în
primul rând la alegerile eu-
ropene din 2014, care bat la
ușă, în speranța că mai este
timp ca Uniunea Europeană să
intervină pentru modificarea
legii privind aceste alegeri.

Vom reveni cu alte
observații privind Legea Par-
tidelor și Legile electorale,
privind alegerile generaale și
locale. Mă pun la dispoziția
autorităților europene în cazul
că acestea vor crede de
cuviință să întreprindă ceva
pentru normalizarea vieții
politice din România.

Întrebarea întrebărilor:
au aceste autorități europene
vreun interes ca în România 
să funcționeze regulile
democrației? Au vreun interes
ca clica de politicieni corupți și
trădători de țară să fie alungată
și  trimisă după gratii?

●
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Cezar 
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ŞŞi totuşi, a durat ceva
până când „aleşii” (ai puterii,
nu ai noştri sau, cel puţin, tot
mai puţin „ai noştri”) au trans-
format tupeul şi impertinenţa
de politruci în curajul necesar
declanşări „nopţii de cristal
politice”, un atac violent la
adresa Statului Român.

A durat oarece vreme
pănă când majoritatea USL a
decis să iniţieze acest 
atac concentrat la 
fundamentele democra-
ţiei, „marţea neagră
parlamentară” înjunghind valo-
rile şi reperele noastre eu-
ropene. Pentru că,
amintindu-ne felul în care USL
a abuzat de putere din prima
clipă a instaurării guvernării-
ciumă, ne-am fi aşteptat să
marşeze mult mai devreme,
prin pionii cu gândire de lut ai
majorităţii parlamentare, la
această procesiune legislativă
anticonstituţională. Era de
asteptat ca „atacul” să se
producă în clipa imediat
următoare momentului în care
statul a fost învins întâia oară
de prim-plagiatorul Ponta prin
celebra desfiinţare a comisiilor
şi instituţiilor care îi puneau la
îndoială şi i-ar fi putut anula
doctoratul. Mai ales că, încă de
atunci, vendeta pontaniană
(părea atunci o simplă
vendetă, dar, de fapt, era o
acţiune bine programată!)
avea să se amplifice şi să se
extindă, de la nivelul unei
comisii, la un subsector, apoi,
precum o pecingine, la nivel
structural şi cvasinstituţional.

În acel moment, al
tranformării unei ranchiuni
aparente în fenomenul de de-
structurare cu ţintă finală
precisă, disoluţia intituţiilor,
pecinginea era încă destul de
restrânsă şi ar fi putut fi rapid
răzuită de pe obrazul ruşinii
naţionale chiar de către
dascăli! Dar ar fi trebuit ca pro-
fesorii să fie solidari unui crez,
nu unui interes! Şi ar fi trebuit
să meargă sub ferestrele gu-
vernului şi să nu plece de
acolo până când Victor Ponta
nu îşi recunoștea furtul intelec-
tual. Ar fi trebuit să le stea
alături şi studenţii. Măcar la
gândul că prostituţia
profesională pe care, prin du-
plicitatea corpului profesoral,
Victor Ponta o legaliza şi o
aşeza ca anatemă peste întreg
sistemul educaţional, putea să
aibă grave consecinţe asupra
viitorului lor. Căci, acceptarea
unui şarlatan în fruntea sis-
temului putea să ducă inclusiv
la reîntoarcerea la vremurile în
care diplomele absolvenţilor
români nu erau luate în seamă
în lumea civilizată. În plus, cel
ce a furat o dată, o va mai face!
Nu se va mai limita doar la
„simplul” furt intelectual…

Dar, nu s-a miscat ni-
meni… Dascălii au stat deop-
arte, nu atât timoraţi ori
indiferenţi, cât, mai ales, com-
plici la un furt intelectual pe
care îl acceptau presupunând
că poate aşa premierul, având
oarece mustrări de conştiinţă,
va revărsa ceva mai mult din
bugete asupra sistemului de
învăţământ. Mai ales asupra
salariilor… La rândul lor,
studenţii nu au înţeles sau nu
i-a interesat efectul negativ pe

care îl putea produce asupra
credibilităţii sistemului de
învăţământ acceptarea furtului
intelectual la nivel înalt.

Spălarea „cazierului”
premierului a fost, însă, doar
primul pas! Au urmat felurite
„deconspirări”, deloc acciden-
tale, parte atât a procesului de
albire a CV-urilor celorlalţi
guvernanţi-lotri, cât, mai ales,
parte a tatonării permisivităţii
societăţii de a accepta, „la
lumină”, pungăşile intelectuale,
furtişagurile, hoţiile şi, ulterior,
jafurile… 
Nesancţionată, dară, din sis-
temul educaţional încălecat,
puterea a început să facă paşi
laterali. A încălecat şi subordo-
nat, rând pe rând, alte structuri
ale statului, a diminuat şi chiar
anulat independenţa
instituţiilor, le-a amestecat, di-
vizat şi redus importanţa (iar
aici un rol esenţial l-a avut „de-
scentralizarea” lui Dragnea).
Sănătatea, Cultura, Econo-
mia… Pas cu pas, ordinul dat
cândva de Dan Voiculescu, de
a se ajunge la subordonarea
Justiţiei, se apropia de îm-
plinire…

S-au generat şi felurite
teme pentru distragerea
atenţiei aclei părţi încă vigilente
a societăţii (o vigilenţă destul
de îndoielnică dacă ne gândim
că, la descălecarea chinezilor,
nici un „stegar” nu s-a dus să
protesteze împotriva deselor
încălcări ale drepturilor omului
în China, un protest fie şi for-
mal, aşa cum se întâmplă în
toată Europa civilizată). În
acest timp, puterea pregătea
actele legislative de disoluţie a
statului de drept. Iar într-o
singură noapte, într-o lovitură

de stat parlamentară, statul de
drept din România, un stat deja
captiv intereselor economice
ale aleşilor, a fost împins pe
eşafod, legalizându-se cva-
sitransformarea lui într-o
sinecură a sinecurilor
majorităţii parlamentare. O
metamorfozare a ţării într-o…
uniune de „srl”-uri locale şi re-
gionale. De la „liberalizarea”
transformării primăriilor în afac-
eri de familie şi partid la „liber-
alizarea” transformării
cabinetelor parlamentare în
afaceri de familie şi clan.

Într-o singură noapte,
România a fost aruncată la
marginea lumii moderne.
România ca stat de drept, pen-
tru că, România industrială,
economică şi profesională fus-
ese deja împinsă în tuşa
evoluţiei sale occidentale. În
doar câteva ore, ţara a fost
îngenucheată de coioţii parla-
mentului, punându-ni-se în faţă
o „alternativă” crudă: disoluţia
Statului. Acum, doar o disoluţie
a instituţiilor sale şi a normelor
de drept…

De aceea, de acum,
lupta chiar va fi pe existenţă
sau destructurare… Căci,
pecinginea uslistă va trebui să
garanteze membrilor ei nuli-
tatea oricăror posibile acţiuni
juridice îndreptate împotriva in-
tereselor comune. Iar pentru
asta va trece, indiferent de
„preţul” final, la dublarea
protecţiei celei de a doua
„românii”. România aleşilor,
România marii adunări parla-
mentare a puterii.

Oricum, existau două
„românii”, fiind evident că
structura politică, mai ales cea
a puterii, era deasupra legii.

Acum însă aceasta va fi şi
spălată în cazierele de partid,
prin asigurarea cvasiimunităţii.
Şi nu se va „lucra” doar la
nivelul actualui megaregiment
de partid al majorităţii, ci, prin
posibilitatea de a garanta, sub
acoperirea legilor rescrise (de
la penalele modificări aduse
Codului penal, la promovarea
Legii lobby-ului, ca formă de
acoperire a traficului de
influenţă şi abuzului în funcţie,
la scoaterea acţiunilor aleşilor
locali de sub orice control!), va
duce la autoracolarea ultimelor
frânturi politice rămase în afara
pecinginei partidului-stat.

Sub presiunile UE se
va face probabil un pas înapoi.
Dar, în faţa Europei, va trebui
să demonstrăm şi noi că ştim
să ne apărăm statul de drept.
Iar PSD, pentru politica sa
vădit anti-europeană, va trebui
demolat la europarlamentare.
Alminteri, dacă vom sta cu
mâinile în sân, vom constata
doar eficienţa actualelor lovituri
„etapizate”. „Golirea” de pre-
rogative şi pârghii, prin inter-
mediul modifcărilor legislative
asigurate de majoritatea
parlamentară, a tuturor
instituţiile statului, asigurarea
imunităţii parlamentarilor şi a
aleşilor locali, inclusiv prin an-
ularea probelor din actualele
dosare penale ale unor aleşi şi,
nu în cele din urmă, în încer-
carea de a duce Europa de
nas, crearea, de faţadă, a unei
noi structuri anti-corupţie, prin
fuziunea structurilor actuale,
lasate însă între timp fără
pârghii şi fără „obiect” de activ-
itate.

●

Solemnitatea, înțelepciunea și forța sunt ale poporului, Domnule LI KEQIANG!Solemnitatea, înțelepciunea și forța sunt ale poporului, Domnule LI KEQIANG!

Maria
Diana Popescu

CCea mai frumoasă şi
solemnă paradă militară din is-
toria prezentului şi cel mai fru-
mos gest înfăptuit de Ziua
Naţională a României: arbo-
rarea drapelului naţional pe
Vîrful Parîngul Mare (la cota
2.519, de către jandarmii mon-
tani hunedoreni, după un drum
de şapte ore prin zăpadă
viscolită, la o temperatură sub
0 grade Celsius). Citîndu-l pe
Comandorul (r), Prof. univ. dr.
Ion Giurcă, pe întreg cuprinsul
Ţării,  Ziua Naţională a fost
sărbătorită „cu solemnitatea şi
sobrietatea necesară şi
firească şi, împotriva tuturor vi-
cisitudinilor conjuncturale, nu
au fost prilejuri de ură, încrân-
cenare şi dispute sterile, care
să genereze imagini şi discuţii
nedemne pentru Ziua
României”. Nu putem, totuşi,
ignora realitatea, pentru că,
precum Ianus, ea are două sau
mai multe feţe, nu tocmai cu-
rate.

Astfel, mă întreb ce-a
căutat la tribună Nicholas
Michael Medforth-Mills? Even-
tual îşi putea petrece timpul la
coada la sarmale, la fasole cu
ciolan sau la ţuică! Cu toată
încărcătura lui, 1 Decembrie n-
a fost atît de fascinant pentru

unii colegi de breaslă, care s-
au ocupat de ciobanii „oaie-
rless” sau au dat Ziua
Naţională pe suferinţa lui Bote,
aflat în doliu după moartea di-
horului de 5.000 de euro, tratat
în Franţa, mort şi îngropat tot
acolo. Ăsta da subiect de
presă! Vedeţi şi
dumneavoastră unde a ajuns
societatea noastră! Cu
adevărat există „o convergenţă
de interese” între informare şi
manipulare, cum există între
Bucureşti şi Beijing.

Pe lîngă „promovarea
schimburilor la nivel înalt”,
dragostea cu China a îmbătat
de-a binelea şi-a dat pe spate
conducerea de la Bucureşti.
Cu un ochi la Oltchim şi cu
celălalt la vacile româneşti,
premierul chinez ne-a promis
instalaţii şi tehnologii avansate,
infrastructură şi altele
chinezării, unele luate cu copy-
paste, contra 500. 000 bovine
şi alte produse agricole, pe
care le vor primi ca bonus. De-
spre ce infrastructură vorbeşte
premierul chinez, pentru că eu
nu cunosc niciuna construită
de chinezi în Europa. A!, da
există o tentativă de
autostradă în Polonia, unde s-
au ales cu rezilierea contractu-
lui din cauză nelivrării la
standarde de calitate! Cîtă în-
credere să ai că vor face
treabă bună în deplasare, cînd
au o cazuistică tragică. În

România, în luna septembrie,
una din marile companii
chineze de construcţii s-a re-
tras din cursa pentru Au-
tostrada Comarnic-Braşov,
pentru că, potrivit revistei Cap-
ital, dorea să aducă materiale
şi muncitori din China. Ei,
dragii mei, limba rusă a intrat
demult în crepuscul, engleza
plictiseşte, aşa că, trimiteţi-vă
copiii să înveţe chineză!  De!,
nu se ştie. Va fi o condiţie sine
qua non în dosarul de angajare
peste cîţiva ani! Nu ştim noi ce-
au pus la cale şi ce au semnat
cei doi premieri în memoran-
dum! Adevărul stă întotdeauna
între rîndurile fără acces la
public. Dacă se va realiza linia
de cale ferată de mare viteză,
incluzînd inelul feroviar al Cap-
italei, asupra căreia au insistat
cei doi primi, atunci ar fi cazul
ca parlamentarii noştri să
renunţe la limuzine şi să
meargă la Palat cu trenul super
rapid. La fel procedează Simon
Burns, Ministrul Transporturilor
din Marea Britanie, care, în ul-
tima vreme, face „naveta” cu
trenul. Înainte de asta, ministrul
folosea pentru deplasările
către şi de la serviciu o maşină
cu şofer, care îi costa pe con-
tribuabili nu mai puţin de
80.000£ anual. Contribuabilii
şi-au arătat nemulţumirea, aşa
că el a ales să n-o mai
folosească, gestul lui Simon
Burns fiind un răspuns la pre-

siunea publicului.
Încîntat, nevoie mare,

potrivit propriei declaraţii, că
susţine un discurs în „cea mai
mare clădire din lume în care
funcţionează un parlament”,
premierul chinez, de  cum a
păşit înăuntru, a dat-o în 
bară cu „solemnitatea,
înţelepciunea, forţa şi aspiraţia
poporului român”, pe care,
cică, le-ar fi simţit între aleşi, în
Palatul Parlamentului? Să nu-i
fi trecut lui pe la nas nicio pală
de ipocrizie specifică parla-
mentarilor români? Stupidă
periuţă, domnule Li Keqiang!
„Forţa şi aspiraţia poporului
român” aţi fi simţit-o în mijlocul
românilor, cocoşaţi de biruri şi
de sărăcie! Da, dragostea cu
China are ştate vechi, iar pri-
etenul vechi e ca vinul vechi.
Cu cît e mai vechi cu atît e mai
bun de dat la întors. Cît
priveşte mult proclamata „co-
operarea cu Europa de Est şi
cu U.E., atît Germania cît şi
China trag cu praştia în gea-
murile bătrînei Europe! Reîn-
noirea relaţiilor cu China va
demara afacerile cu porci,
instalaţii eoliene, vite şi trenuri,
în condiţiile în care România
are la conducere copiloţii F.M.I,
care mizează numai pe auster-
itate, moneda favorită, promisă
de aleşi F.M.I. Cînd guvernul a
reînnodat acordul cu F.M.I., a
acceptat să împartă conduc-
erea ţării cu organismul-vam-

pir. Tocmai de aceea nu există
o strategie de redresare
naţională! Prioritate au
indicaţiile unor funcţionari
străini, care mînuiesc finanţele
lumii, inclusiv pe ale noastre şi
care, iată, nu-şi mai iau piciorul
de pe pedala de frînare a
României.

În final, ceea ce afir-
mam cu ceva timp în urmă cu
privire la salariile primarilor s-a
adeverit. Senatorii şi deputaţii,
care o duc extrem de greu, şi-
au votat un buget mai mare
pentru ei, şi au 
adoptat iniţiativa legislativă
care prevede majorarea
indemnizaţiilor primarilor, vi-
ceprimarilor, preşedinţilor şi
vicepreşedinţilor de consilii
judeţene. 

Aca banii să fie
împărţiţi prin ordinul ober-min-
istrului Dragnea. Nu era mo-
mentul mărilor şi Haşotti are
dreptate! Nu ei erau cei
năpăstuiţi din Ţară! Românii se
zbat în sărăcie şi doar la
buzunarele lor rupte se umblă
tot timpul, iar aleşilor locali li se
măresc salariile destul de mari
şi aşa. Pentru ăştia sînt bani!
Profesorii, medicii, copiii, pen-
sionarii şi categoriile defa-
vorizate, care îşi duc traiul pe
caietul cu datorii, sînt irelevanţi
pentru Guvern!

●


