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„Să ne căutăm de nevoile 

noastre cum putem.” 

- N. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Afacerea „Huawei”: dragonul troian şi Afacerea „Huawei”: dragonul troian şi 

grăjdarul din Piaţa Victoriei!grăjdarul din Piaţa Victoriei!

Cezar 
Adonis Mihalache

CCa sistem naţional
parte a structurilor informat-
ice ale UE, ar trebui să ne în-
grijim ca nici măcar mufele ori
cablurile dintre principalele
sisteme informatice dintre
instituţiile noastre să nu fie
„Made in China”! Mai ales
după ce preşedintele
Băsescu a detectat şi defec-
tat public, ca analiză a mem-
orandumului „comercial”
semnat de Victor Ponta,
toamna trecută, în genunchi
în faţa desantului de infiltrare
a Chinei, un posibil scenariu
de creare a unui „big brother”
chinezesc. Un sistem de
supraveghere mascat prin
oferta de tehnologii și conec-
tat, de la nivelul infrastructurii
din România, la sistemele
NATO şi UE. Pentru că Victor
Viorel Ponta nu le-a asigurat
chinezilor accesul în UE, fie
și pe uşa din spate, doar în
domeniul agro-alimentar, ci şi
în cel informatic. Ba, este
probabil ca asaltul comercial
pe segmentul alimentar să
constituie doar o distragere a
atenţiei de la adevăratul
scop: infiltrarea „dragonului”
în structurile informatice in-
terguvernamentale ale Uniu-
nii Europene.

De fapt, ar trebui
poate să ne întrebăm cât şi
ce au reuşit chinezii să in-
staleze prin sistemele infor-
matice din Palatul
Parlamentului (poate şi în
Palatul Victoria, mai puţin la
Cotroceni, unde au fost
primiţi cu mult mai multă
rezervă!) când au „ocupat”
Parlamentul, în noiembrie
anul trecut, în timpul Formu-
lui China-Europa de Est. Într-
un Parlament pe care,
probabil, nu l-au „tapetat”
doar cu steaguri chinezeşti,
fiind cât se poate de clar că,
la cât sunt de oportunişti,
chinezii ar înlocui, dacă ar
putea, şi componentele elec-
tronice ale viitorului scut anti-
rachetă!

Şi nu trebuie să
facem analiză pe textul Mem-
orandumului pentru a
înţelege că nu de fermele
noastre (oricum, aproape in-
existente) au chinezii nevoie!
Iar semnarea unor acorduri
de import din România a mii
de capte de bovine (nu cele
politice, din păcate!), care, în
mod real, nu ar putea fi
acoperite nici de acum în
zece ani, nemaiexistând sec-
torul zootehnc necesar, ar

putea reprezenta, de fapt, mi-
jloace de mascare a anumitor
comisoane confidenţiale des-
tinate celor ce s-au angajat
să asigure „dragonului” acce-
sul la structura informatică a
UE şi NATO.

O infiltrare pe care
chinezii ar fi gata sa o real-
izeze şi prin donaţii
substanţiale de aparatură
către feluritele instituţii pub-
lice, dărămite având în buzu-
nar un memorandum care le
asigură „participarea la
construcţia unor sisteme IT
critice”?! Mai ales că „actorul”
principal este cunoscuta
companie de telecomunicaţii

„Huawei”, firmă care a primit
în întreaga lume interdicţii din
cauza suspiciunilor legate 
de utilizarea sistemelor
informaţionale şi de
supraveghere pe care le
furnizează pentru operaţiuni
de spionaj informatic.

Şi totuşi, chiar dacă
„Huawei” a primit, în 2011,
interdicţia de a construi reţele
guvernamentale în SUA, iar
în 2012, cu numai câteva luni
de semnarea memorandu-
mului de la Bucureşti, o
interdicţie similară din partea
guvernului canadian, guver-
nul Ponta a pus în braţele
acestei companii un pachet
întreg de dezvoltare a sis-
temului de informaţii şi
comunicaţii la nivel naţional
(precum, Sistemul Naţional
de Informaţii şi Comunicaţii,
Sistemul de Monitorizare şi
Supraveghere a Traficului,
proiectele de tip „E-Gover-
ment” dar și „Smart City”). Un
pas la care Victor Ponta nu a
renunţat nici măcar în clipa în
care, în ianuarie 2014, Marea
Britanie a solicitat compani-
ilor sale să renunţe la echipa-
mentele „Huawei” utilizate
pentru videoconferinţe din
cauza unor „potenţiale
vulnerabilităţi”. Mai bine spus,
din cauza suspiciunilor de
spionaj, acţiuni pe care
Statele Unite şi Canada le-au
clasat direct în categoria
terorismului electronic.

O vânzare a interesu-

lui de ţară la care Ponta nu
poate să renunţe. Dovadă
faptul că, deşi Australia a
anunţat şi ea un blocaj simi-
lar în cazul „Huawei”, Victor
Ponta a forţat şi preluarea
STS-ului la guvern pentru a
satisface cererile „dragonu-
lui”. Pentru că Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale
reprezintă un nod esenţial al
reţelei naţionale şi europene
prin care se poate infiltra
„virusul” Huawei!

La această „invazie”
pune umărul şi Petre
Roman… Că vorba aceea,
comisioanele confidenţiale
sunt valoroase în orice

monedă. Şi umblă prin China,
invitând chinezii (bogaţi!) să
emigreze în România, ca
parte a unui program de… in-
cluziune socială! Că la noi
„incluziunea” e şi mai ieftină.
Iar chinezii trebuie să
investească, dacă vor 
să primească rezidenţă
permanentă, doar un milion
de euro (cel mai mic preţ al
„incluziunii” dacă vor să
descalece în UE!), bani pe
care îi pot investi în propria
firmă şi nu obligatoriu într-o
companie a ţării respective.
Ba, dacă fac o companie cu
minim 100 de locuri, nici nu
mai trebuie sa facă dovada
acestor investiţii (iar aici se
ataşeaza perfect programl
guvernului de a plăti com-
paniilor care angajează
minim 20 de salariaţi,
darămite 100!, jumătate din
salariu, indiferent de nivelul
acestuia!). Că vorba aceea,
şi chinezul poate fi agent de
sifonare a banilor pentru
campaniile electorale, nu?!
Aşa că, în timp ce tot mai
multe ţări limitează infuziile,
nu de ceai chinezesc, ci de
„oameni de faceri”, România
le deschide larg porţile…

●

Din rătăciri, pierdem prilejuriDin rătăciri, pierdem prilejuri
care nu ne surâd în fiecare zi…care nu ne surâd în fiecare zi…

Aurel
Brumă

SSuntem din nou
dezbinați, din nou fără
perspectivă, din nou incapabili
să ne susținem legitimitățile.
Cu un președinte la final de
mandat și un premier acuzat
de carierism politic agresiv și
de inconsecvențe etice, Româ-
nia nu este nici măcar 
un tutore solid al luptei
conaționalilor noștri de dincolo
de granițe. Mai mult decât atât,
nici problemele noastre nu ni le
putem gestiona cu seriozitate.
Incapabili să fructificăm spri-
jinul european, ne găsim în
situația de a restitui sumele
alocate pentru proiecte de dez-
voltare și folosite doar parțial.
Nu mai inspirăm încredere nici
pentru partenerii noștri eu-
ropeni sau de peste Ocean,
nevoiți să ne culeagă din de-
riva în care ne complacem fie
din debusolare neaoșă, fie din
naivitate, neaoșă și ea.

Clasa noastră politică,
eterogenă, imorală, coruptă și
confruntată cu justiția face tot
ce îi stă în putere să se apere
împiedicând instituțiile statului
de drept să-și exercite funcțiile.
Facem și desfacem alianțe
după calcule demagogice,
construim majorități de rezervă
doar ca să ne știm la putere cu
susținere confortabilă. Orizon-
tul alegerilor prezidențiale
tulbură orgoliile. Eliminarea din
joc a lui Crin Antonescu este,
desigur, imorală, dar era
previzibilă încă de la început,
de când Victor Ponta își
anunța cu ostentație obiectivul
politic ca a fi lupta cu Traian
Băsescu, nicidecum cine știe
ce deziderate generoase ale
guvernării care l-a găsit fără
proiecte pozitive. Amenințarea
pe care o prezintă pentru gu-
vern verticalitatea lui Klaus Io-
hannis a făcut ca USL să nu
promoveze testul loialității.

Crin Antonescu ar
putea avea un sprijin mai sigur
pe dreapta, dar nu mai poate
nici măcar să-și retragă liberalii
de la guvernare. A se vedea
cazul Marianei Câmpeanu nu
pentru acuzațiile aduse privind
pensionarea discutabilă a
soțului, ci pentru a nu-și urma
pur și simplu liderul  politic.
Apoi cazul Ștefaniei Duminică,
de la Educație, protejată în
culpa plagiatului de preceden-
tul premierului. Victor Ponta se
înfundă în ridicol în situația în
care amenințarea liberală
devine destul de serioasă, el
anunță obsesiv pentru elec-
toratul său ipotetic tot obiec-
tivul Băsescu. Ponta se

sustrage consultațiilor la care
este invitat sfidând seriozitatea
problemelor urgente, nu pe
cea a colocutorului.

Nu este exclus ca în
mintea lui să surâdă un sce-
nariu cu un Băsescu hăituit la
București precum Viktor
Ianukovici la Kiev. Cifrele de la
ultimul referendum pentru
demitere îl amăgesc pe Ponta
după o aritmetică speculativă
în care nimeni nu mai crede.
Iată de ce resursele competi-
tive ale PSD ar trebui bine
evaluate în suma beneficiilor
tangibile și intangibile.
Resursele sale organizaționale
nu înseamnă totul, în ciuda
structurii teritoriale și a tuturor
activiștilor săi, cu toată disci-
plina rigidă a prestației politi-
cienilor social-democrați, cu
toată poziționarea fermă față
de adversarii politici, cu toată
încrederea în mecanismele lo-
cale de campanie, cu toată ad-
judecarea presei locale.
Prestația lui Victor Ponta este
vulnerabilă din direcția
reputației, a rețelei de relații,
contacte și alianțe, din direcția
capacității de inovare și
adaptare și chiar a calităților și
competențelor; Victor Ponta
construiește sau promovează
proiecte dejucate de Curtea
Constituțională, nu are curajul
asumării, își pierde aliații în
condiții care nu-l avantajează.

Victor Ponta, din pro-
prie inițiativă sau la presiuni
oculte, nu admite că în această
perioadă ar avea mai mult de
câștigat mergând în consens
cu organismele Uniunii Eu-
ropene, că renunțând fie și
vremelnic la disputa
neonorantă și rebelă cu
președintele, uneori în termeni
lipsiți de o minimă manieră, ar
avea de câștigat cel puțin
tăcând dacă nu poate să
construiască și să deruleze
proiecte generoase cu care să-
și umbrească adversarii. Cert
este că finalul de mandat al lui
Traian Băsescu, ceea ce nu i
se poate imputa lui, dacă nu va
putea să aducă pe scena
politică internă personalități ca-
pabile să preia cu demnitate
obiective naționale majore, ne
vom afunda pentru multă
vreme în confuzii și vom bâjbâi
în derivă hrănind interese în-
guste de partid și lansând
personalități imature ce
eșuează la prima confruntare
cu viața românească concretă,
obiectivă. Din păcate, în astfel
de rătăciri, pierdem prilejuri
care nu ne surâd în fiecare zi.

●
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Tezaurul României: lucruri pe care Bruxelles-ul nu ar vrea să le aflați! Tezaurul României: lucruri pe care Bruxelles-ul nu ar vrea să le aflați! 

Radu
Golban

UUn secol de zvonuri
peste o tăcere de aur: soarta
Tezaurului României este,
probabil, unul dintre cel mai
bine păstrate secrete ale isto-
riei secolului trecut. Acel gen
de secret al unei istorii în care
curge mai mult sânge decât
cerneală. Însă, atât cât a pus
cerneală în tratatele de pace
din răgazul dintre războaie,
ar fi suficient pentru un
cercetător atent să reconsti-
tuie traseul aurului, cu totul
neaşteptat, pe care îl veţi
regăsi în cronologia din an-
cheta pe care am iniţiat-o.

Studiind problema
datoriei istorice a Germaniei
faţă de România de 18 mil-
iarde de euro, am găsit în
arhive o conexiune cu totul
neaşteptată în alt dosar nere-
zolvat al istoriei: profesorul
universitar şi diplomatul ger-
man Ernst Jäckh (1875-
1959) scrie în Memoriile 
sale „DergoldenePflug.
Lebensernteeines Weltbürg-
ers” (Stuttgart 1954, p. 382)
că România a cedat aurul
sau Germaniei prin Tratatul
de Pace de la Bucureşti din 7
mai 1918. Iată, răspunsul
poate fi găsit, nu exclusiv la
Moscova, ci chiar în inima
Europei, la Bruxelles. Dacă
ne-am afla într-un roman de
Agatha Christie, poate chiar
în „Orient Express”, am ex-
clude din start ipoteza că cele
93.400 kg aur încărcate în
vagoane într-un decor de
iarnă, ar putea fi, în contin-
uare, la Moscova. Voi
demonstra, într-o serie de ar-
ticole, care completează şi
duc mai departe datele
prezentate aici, povestea
reală a traseului Tezaurului:
Rusia - Germania –Franţa. O
istorie pe care Bruxelles-ul nu
ar dori ca românii să o
cunoască.

Problema tezaurului
a fost reşapată periodic, ase-
meni unei poveşti cu zâne,
adică fără vreo finalitate
concretă, de către politicienii
României. Pentru că sună
bine. Pentru că 90 la sută din-
tre români cred că problema
tezaurului este importantă.
Pentru că un secret nu este
niciodată suficient de bine as-
cuns dacă asupra subiectului
se aşterne o tăcere absolută.
Pentru început, iată traseul
cronologic al istoriei Tezauru-
lui.

23 noiembrie 1916: Capitu-
larea Bucureştilor, Capitala
României, în faţa trupelor de
ocupaţie germană. În zilele
următoare, Statul Major şi
Comandatură germană au
ocupat Hotel Bulevard,
Capşa şi Athéné Palace.

12-14 decembrie 1916: Teza-
urul este încărcat, la Iaşi, în
vagoane, cu direcţia
Moscova. Transportul viza

exclusiv aurul României (o
cantitate de 93.400kg aur)
deţinut sub formă de lingouri,
monede diverse şi bijuterii.
Porneşte către Moscova al
doilea transport cu valorile
Băncii Naţionale a României
din care, aur efectiv în val-
oare de doar 574.000 lei aur
(echivalentul a circa 170 de
kg aur). În total: 93.570 kg
aur au luat drumul Moscovei,
în cele două transporturi. Au
dispărut exact 93.540 kg de
aur. Reţineţi cifra: este canti-
tatea de aur pe care o vom
regăsi, cu o precizie
uluitoare, în păienjenişul
armistiţiilor şi tratatelor de
pace de după Primul Război
Mondial: transportată de la
Moscova la Berlin şi apoi în
somaţia Antantei către Ger-
mania de a restitui „aurul
României sau al Rusiei”.

18 decembrie  1916 (1 ian-
uarie după calendarul Grego-
rian): Alexandru Marghiloman
scrie, în Notele sale politice:
„Mecanismul emisiunii lor
(n.r. al trupelor germane de
ocupaţie) este următorul: ei
emit infinit, pentru a plăti sol-
dele şi tot restul. Pe măsură
ce se emite, tezaurul acoperă
la Berlin în mărci. — Eu: „Dar
reglementarea cu Româ-
nia?”. El (n.r. generalul Pe-
tersen, şeful delegaţiei
germane la Bucureşti): „Vom
vedea la pace”. Cu alte cu-
vinte, administraţia germană
tipărea moneda în România
pentru cheltuielile curente, pe
care o garanta cu aurul
României, pe care Guvernul
român refugiat la Iaşi îl evac-
uase din ţară.

5 ianuarie 1917: Banca
Naţională e pusă sub sigiliu
de germani – „s-au dat zece
minute personalului pentru a
se retrage”, notează politi-
cianul român. După care
adaugă că Banca Naţională a
fost redeschisă a două zi, dar
sub supravegherea unui del-
egat german.

5 martie 1917: O altă
ordonanţă a administraţiei de
ocupaţie anunţă că Banca
Naţională a fost pusă sub
sechestru şi închisă până la
noi ordine. „Ordonanţă
vizează faptul că Tezaurul şi
majoritatea Consiliului nu
sunt la sediu”, scrie Marghilo-
man.

6 martie 1917: Liderul con-
servator află conţinutul îm-
puternicirilor semnate de Col.
Hentsch, noul şef de Stat-
Major de la „Militarver-
waltung”: „Administratorii-
sechestrii trebuie să se pună
în posesia Băncii Naţionale;
sunt autorizaţi să exercite
toate acţiunile pe care Banca
le poate exercită şi să dispuie
de tot avutul Băncii”(...)
Spiess crede că germanii vor
să se pună la adăpostul emi-
siunilor abuzive care s-ar
face la Iaşi”.

Octombrie 1917: Marea
Revoluţie în Rusia.
Comuniştii, sub conducerea
lui Lenin, preiau puterea cu
sprijinul financiar, ajutorul şi
angajamentul Germaniei cu
intenţia să încheie Frontul din
Est.

13 ianuarie 1918: Sovietul
Comisarilor Poporului de la
Moscova ia hotărârea de a
rupe relaţiile diplomatice cu
România, articolul 3 al aces-
tei hotărâri stipulând că:
„Tezaurul României, aflat în
păstrare la Moscova, se de-
clara intangibil pentru oli-
garhia română”.

3 martie 1918: Rusia şi Ger-
mania semnează Tratatul de
la Brest-Litovsk, marcând
astfel ieşirea Rusiei din
primul război mondial, că să
înlăture astfel de pe Frontul
de Est.

7 mai 1918: România
semnează Tratatul de Pace
de la Bucureşti, un document
umilitor, dintre România pe
de o parte şi Germania, Bul-
garia, Austro-Ungaria, Turcia
pe de altă parte. Dincolo de
cedările teritoriale impuse,
România a cedat controlul
activelor Băncii Naţionale
către trupele de ocupaţie ger-
mane. Din interpretările
asupra acestui tratat rezultă
că România ar fi renunţat la
Tezaur, o dată cu docu-
mentele referitoare la acesta
aflate în custodia BNR. Pro-
fesorul universitar şi diplo-
matul german Ernst Jäckh
(1875-1959) scrie în Memori-
ile sale (Stuttgart, 1954, p.
382) că România a cedat
aurul său Germaniei prin
Tratatul de Pace de la
Bucureşti. Se pare că Româ-
nia ar fi renunţat atunci la
dreptul de proprietar al tezau-
rului.

27 august 1918: Acordul fi-
nanciar germano-rus, semnat
în continuarea Tratatului de la
Brest-Litovsk, prevede daune
de război şi compensări pen-
tru prejudiciile aduse Ger-
maniei prin confiscarea şi
sechestrarea averii germane
în Rusia. Compensările în
aur făcute de Rusia în contul
Germaniei se efectuează,
conform tratatului, în două
tranşe: prima de 42.860 kg
aur şi a două de 50.676 kg
aur. În total: 93.540 kg aur.
Sunt singurele tranşe
prevăzute concret în tratat
din cantitatea de aur pe care
Moscova ar fi urmat să o
trimită către Berlin (circa
245.500 kg aur) şi, totodată
cantităţile de aur care au
ajuns ulterior la Berlin.

10 septembrie 1918: se
efectuează primul transport
de 42.860 kg aur de la
Moscova la Berlin

30 septembrie 1918: al doilea
transport de 50.676 kg aur

ajunge la Berlin.

11 noiembrie 1918: Armistiţiul
de la Compiegne marchează
înfrângerea Germaniei şi
anulează Tratatul de la Brest-
Litovsk, Acordul Financiar
ruso-german şi Tratatul de
Pace de la Bucureşti. Con-
form armistiţiului semnat între
Germania, Franţa şi Regatul
Unit (art. XIX – Clauze finan-
ciare), aurul ar fi trebuit să fie
predat puterilor Antantei care
au declarat că-l vor ţine în
custodie până la semnarea
unui acord de pace. Formula-
rea exactă din armistiţiu este:
„Restituirea aurului rusesc
sau românesc capturat sau în
aflat custodia Germaniei”.
Este clar că textul din
armistiţiu se referă la cele
93.536 kg aur transportate de
la Moscova la Berlin în sep-
tembrie (cantitate echivalentă
cu cea a Tezaurului României
trimis, spre păstrare, la
Moscova).

5 decembrie 1918: potrivit
documentelor aferente
armistiţiului din 29 noiembrie,
o cantitate formată din două
tranşe de 42.866 kg aur, re-
spectiv 50.676 kg aur (un
total de 93.536 kg aur) por-
nesc, în două vagoane, pe
linia ferată Mainz - Saar-
brücken către căile ferate
controlate de Aliaţi, pe riscul
Guvernului francez.

ianuarie 1919: În memoriul
delegaţiei române de la
Conferinţă de Pace de la
Paris, se arată că, în ceea ce
priveşte chestiunea Tezauru-
lui, „Poate n-ar fi de dorit să i
se ceară Germaniei, ca o cat-
egorie de despăgubiri, dar dl.
Danielopol consideră că fap-
tul de a face Germania a
garanta aceste restituiri ar
putea avea că efect prezer-
varea acestor bunuri şi asigu-
rarea lor”.

23 iunie 1919: I.I.C.Brătianu
se interesează într-un mem-
oriu trimis d-lor Clemenceau
(prim ministru al Franţei),
ministrului francez de Finanţe
Klotz şi mareşalului Foch
dacă aliaţii au primit de la
germani vreo cantitate de aur
în contul României.
Răspunsul ministrului francez
de finanţe este negativ.

28 iunie 1919: se semnează
Tratatul de la Versailles, iar
Rusia, deşi NU participa la
semnare, are conform art.
116 a acestui tratat posibili-
tatea de a solicită Germaniei
direct pretenţii de
despăgubire. Cu toate aces-
tea, Rusia nu a cerut
niciodată înapoi cantitatea de
93.540 kg aur transportate de
la Moscova la Berlin în sep-
tembrie, în baza tratatului fi-
nanciar ruso-german, anulat
prin armistiţiul din noiembrie
1918.

16 aprilie 1922: prin

semnarea Tratatului de la Ra-
pallo, Germania recunoaşte
Rusia sovietică. Totodată
Germania renunţă conform
art. 2 al tratatului la orice
pretenţie de despăgubire îm-
potriva Rusiei (Atenţie:
pretenţii admise la Brest-
Litowsk şi anulate ulterior de
Aliaţi) cu condiţia ca nici
Rusia să nu despăgubească
ţări terţe pentru confiscările şi
naţionalizările pe urmă
revoluţiei din Rusia. Ream-
intim că, iniţial, România a
pierdut controlul asupra Teza-
urului aflat iniţial la Moscova
în urma sechestrării acestuia
de către regimul instaurat de
Lenin. După ce tot Germania
ar fi trebuit conform tratatelor
în vigoare (Tratatul de la Ver-
sailles) să despăgubească
Rusia cu aurul 93.540 kg aur
primit după Brest-Litowsk, tot
Germania indirect renunţă
condiţionat la pretenţii de
despăgubire din partea
Rusiei pentru averile confis-
cate de către Rusia ţaristă şi
bolşevică. Deoarece cele mai
mari plasamente de capital
din Rusia erau germane,
firesc că Rusia nu ar fi
intenţionat să ne restituie
tezaurul şi să se oblige din
nou la plată faţă de Germania
cu sumele fabuloase stabilite
la Brest-Litowsk. Mai mulţi
delegaţi ai statelor partici-
pante, printre care şi
Brătianu, condamnă acest
tratat pentru că favorizează
Rusia. A plătit cumva Lenin
pentru prietenia ruso-
germană cu aurul românesc?

Toamna lui 1941: Armata a 4-
a a Mareşalului Ion An-
tonescu, unul dintre cei mai
înverşunaţi adversari ai Sovi-
etelor, ajunge dincolo de
Nistru, până la Odessa, însă
nu scoate nici un cuvânt de-
spre restituirea Tezaurului de
către Moscova.

1956: Rusia a trimis către
autorităţile comuniste din
România aproximativ 33 kg
aur, singura cantitate de aur
returnată vreodată din Teza-
urul care a luat drumul
Moscovei în decembrie 1916.
Şi, cel mai probabil, singura
care mai era depozitată, la
acea, dată, la Moscova. Dacă
scădem aceste 33 kg aur din
totalul celor 93.570 kg aur
care au ajuns iniţial la
Moscova, în cele două trans-
porturi, obţinem exact cele
93.540 kg aur care au fost
trimise de la Moscova la
Berlin, conform cantităţii stip-
ulate în Acordul financiar ger-
mano-rus şi cele 93.540 kg
aur care au plecat din Ger-
mania către Franţa, conform
documentelor aferente
armistiţiului de la Compiegne.

(continuare în pagina a 4-a)
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Jurământul lui Isărescu și
alchimia (t)ratată a tezaurului

Ce a făcut Mugur
Isărescu în cei 24 de ani de
când guvernează BNR pentru
a aduce la lumină dosarul
Tezaurului, al celor 93,4 tone
de aur evaporate în neantul is-
toriei? În septembrie 1990,
tânărul Mugur Isărescu prelua,
laolaltă cu toate cheile de
acces în tainițele cele mai se-
curizate ale Băncii Naționale a
României, o cheie impregnată
de ADN-ul unui întreg șir de
întâi bancheri ai țării, de la
primul război mondial încoace.
Isărescu a primit atunci de la
predecesorul său botezul pri-
mordial al bancherului
bancherilor: botezul aurului. Al
aurului care este și al celui
care ar fi trebuit să fie: Tezau-
rul. Isărescu a jurat, pătruns de
o emoție mistică pe care nu se
teme să o admită, că va read-
uce în țară cele 93,4 tone de
aur care au plecat din țară în
1916 cu destinația Moscova și
care nu s-au mai întors
niciodată. ”Guvernatorul de la
care am preluat conducerea
Băncii Naţionale, domnul De-
cebal Udrea, m-a solicitat pen-
tru o întâlnire bilaterală, a fost
foarte emoţionat. S-a dus la
fişet şi mi-a scos cu mâna
tremurândă acest dosar de
documente originale şi mi-a
spus: din 1922 acest dosar se
dă din mână în mână, de la
guvernator la guvernator, ca
un fel de talisman şi jurământ
că veţi face totul pentru recu-
perarea tezaurului nostru de la
Moscova”, rememorează, de
câte ori se oferă ocazia, Mugur
Isărescu.

Puterea și fiorul mistic
al aurului a fost intuit de cel ce
avea să devină cel mai
longeviv Guvernator al
României, încă din anii 80:
„Calitatea aurului de a
cumpăra orice i-a făcut pe oa-
meni să creadă că aurul în
sine ar poseda o serie de
calităţi supranaturale. Puterea
banilor creşte odată cu extin-

derea circulaţiei mărfurilor; ex-
pansiunea relaţiilor capitaliste
bazate pe schimbul de mărfuri
a însemnat deci sporirea
continuă a acestei puteri. De
aici această blestemată sete
de aur - „auri sacra fames” -
care a însoţit naşterea şi dez-
voltarea societăţii capitaliste",
explicau în 1981 Nicolae
Murgu si Mugur Isărescu, în
„Aurul. Mit şi Realitate”. ”Auri
sacrafames” a lucrat împotriva
României. Cel puțin în
chestiunea Tezaurului, care a
devenit un mit pentru români,
în timp ce a fost tranzacționat
între marile puteri ca o reali-
tate. Între timp, societatea
capitalistă și-a văzut de drum.

Ce a făcut Mugur
Isărescu în cei 24 de ani de
când guvernează BNR pentru
a aduce la lumină dosarul
Tezaurului, al celor 93,4 tone
de aur evaporate în neantul is-
toriei? A ignorat cu bună știință
sau a omis din neștiință docu-
mente care ar fi trebuit să fie
incluse în dosarul moștenit de
la predecesorii săi?

Dacă dosarul Tezau-
rului datează din 1922, așa
cum însuși Mugur Isărescu
declară, este greu de presu-
pus că acesta nu include și
informațiile aferente Acordului
financiar germano-rus (27 au-
gust 1918) și Armistiţiului de la
Compiegne (11 noiembrie
1918), pe care le-am dezvăluit
în premieră, într-o ediție pilot a
anchetei depre Tezaur, și din
care rezultă că o cantitate de
aur echivalentă cu cel din
Tezaurul României a plecat de
la Moscova la Berlin în sep-
tembrie 1918 și de la Berlin
către o locație neprecizată din
Franța într-un transport din 5
decembrie 1918.

Însă Banca Națională
a României a direcționat
cercetările pe o altă pistă.
Tezaurul a rămas și s-a cristal-
izat în conștiința colectivă a
românilor ca fiind neapărat
blocat undeva, în subsolurile
Moscovei. Un subiect concret
și măsurabil în tone de aur a
căpătat o aură de legendă, un
nimb mistic al miturilor
supranaturale din basmele
populare, cum ar fi ”Prâslea

cel voinic și merele de aur” fu-
rate din grădina împăratului.
Doar că împăratul din
povestea BNR a rămas cu
paguba, iar ”prâslea” așteaptă
încă să se zămislească în isto-
ria demersurilor diplomatice
ratate pentru recuperarea unei
comori naționale evaporate în
legendă. Din când în când,
Guvernatorul a reșapat ane-
mic subiectul, fluturând trist, în
emisiuni cu audiență
națională, povestea tezaurului
și moștenirea sa simbolică:
dosarul Tezaurului.

Primul zvâcnet post-
decembrist măsurabil al
chestiunii Tezaurului a avut loc
în 1994, când Moscova a resti-
tuit 12 monede de aur din
lăzile primului transport din
1916, pentru a dovedi că se
află în posesia aurului. Așa
ceruse Iliescu prin ministrul
Talpeș. Marea procesiune a
sfintelor moaște ale Tezaurului
- cele 12 monede - a durat 14
ani, căci abia în 2008 mon-
edele au fost înregistrate, ca
donație, la Muzeul Național de
Istorie. O regie prin care
subiectul a fost îngropat sim-
bolic în groapa comună a isto-
riei. Însă lucrurile nu s-au oprit
aici, pentru că un mit pre-
supune un ritual, iar un ritual
presupune o periodicitate a
manifestărilor rituale. Astfel,
Tezaurul capătă o dimensiune
antropologică și un rol mai
degrabă iconic decât concret
în mentalul colectiv.

În 2011, Isărescu reia
emoționanta poveste a
moștenirii sale de Guvernator.
”În 1922 s-a întocmit acest
dosar cu documentele origi-
nale, acordul dintre Guvernul
nostru şi cel ţarist. Vreau să vă
spun că, din 1922, se predă
din mână în mână de la Gu-
vernator la Guvernatorul
următor, fiind un jurământ că
BNR nu va renunţa niciodată
la Tezaur”, a spus Isărescu la
un forum economic destul de
obscur – ”România jună”, cu
titlu de învățătură către tinerii
învățăcei.

Tot în 2011, Banca
Națională, prin consilierul spe-
cial al Guvernatorului Mugur
Isărescu, Cristian Păunescu,

îmbrățișa o teorie emisă de
prof dr academician Florin
Constantiniu, a: primul care ar
fi devalizat Tezaurul României
– ”sechestrat” după revoluția
bolșevică din octombrie 1917 -
a fost chiar Lenin, pentru a
finanța revoluția bolșevică din
România, scop pentru care i-a
alocat lui Rakovski cinci mil-
ioane de ruble cu specificarea
ca un milion sa fie furnizat în
lei românești. Consilierul lui
Isărescu a susținut că teoria
academicianului Constantiniu
îi întărește convingerea că
rușii au cheltuit Tezaurul (lu-
crarea “Tezaurul României,
Acordul Rakovski și Basara-
bia”, susținuta de prof dr aca-
demician Florin Constantiniu la
Academia Română).

În același an (2011) se
reeditează cu lansare la BNR
(ediție revazută și adaugită)
volumul ”Tezaurul Băncii
Naţionale a Românei la
Moscova” , semnată de
același Cristian Păunescu
(consilierul Guvernatorului) și
coautoarea Marian Ştefan,
volum care conține 166 de
documente din dosarul Tezau-
rului moștenit de Isărescu de
la antecesorii săi. ”Pe lângă
vieţile omeneşti şi sumele de
bani - scrie Mugur Isărescu în
prezentarea cărții - Banca
Naţională a României a mai
depus pe altarul unităţii
naţionale o importantă jertfă
materială - Tezaurul adăpostit
la Moscova şi nerecuperat
încă. Istoriei dramatice a aces-
tui tezaur îi este dedicat volu-
mul de faţă”. O jertfă. Așadar,
Guvernatorul poziționează
acest dosar al aurului din di-
mensiunea reală în cea
mitologică. Dosar clasat.

Sau nu încă. La în-
ceputul lunii octombrie, Consil-
iul Europei a respins (cu 161
voturi pentru, faţă de 63
împotrivă) solicitarea
României privind restituirea
Tezaurului (amendamentul nr.
10 care prevede că ”Resti-
tuirea tezaurului românesc
poate începe cu transferarea
către BNR, a unui lot de lin-
gouri și monede de aur de
93,4 tone”). Consiliul Europei
ne trimite la plimbare în afara

UE, adică la discuții și ne-
gocieri bilaterale cu Rusia pe
această chestiune. Reacțiile
diplomatice ale Rusiei nu s-au
lăsat așteptate: pe 4 octombrie
2012 purtătorul de cuvânt al
Ministerului de Externe rus,
Alexander Lukashevich, de-
clara iritat: ”Parlamentarii
români au încercat, încă o
dată, să internaţionalizeze
aceasta problemă, care de-
mult şi-a pierdut actualitatea.
[...] Subiectul aurului româ-
nesc nu este o temă de dialog
între Moscova şi Bucureşti,
acesta trebuind să fie dat
uitării. [...] Considerăm că ten-
tativele de a dezgropa trecutul,
în condiţiile actuale, sunt con-
traproductive şi pot alimenta
emoţii nedorite”. Cineva care
ar stăpâni subtilitățile limbaju-
lui diplomatic, ar decupa ele-
mentul forță al mesajului:
subiectul Tezaurului ”nu este o
temă de dialog între Moscova
şi Bucureşti”.

Isărescu revine, însă,
în forță în 2013 cu noi
declarații pe tema tezaurului.
România va începe din
toamnă negocierile (notă: bi-
laterale, adică la care am fost
trimiși de Consiliul Europei)
pentru recuperarea tezaurului
din Rusia. Ocazie cu care mai
povestește o dată momentul
inițiatic în care a primit cheile
de la dosarul Tezaurului și cum
a jurat să îl rezolve. Însă
adaugă că, din superstiţie, nu
vrea să mai crească rezerva
de aur a României. „Eu nu
vreau să mai crească rezerva
de aur peste 100 de tone, că
sunt superstiţios. De câte ori a
trecut de 100 de tone, Româ-
nia a păţit câte ceva, aşa că de
data asta să rămânem la 100
de tone. E suficient de mult”

Revenind la mesajul
MAE rus, trimis prin Alexander
Lukashevich:Nu e un subiect
de dialog între Moscova și
București. Atunci între cine și
cine este un subiect de dialog?
La această întrebare vom
încerca să răspund în
dezvăluirile ulterioare pe
subiectul Tezaurului.

●

Tovarășul Ion Iliescu continuă să confunde cuvântul cu ranga!Tovarășul Ion Iliescu continuă să confunde cuvântul cu ranga!

Dan 
Tănasă

TTovarășul Ion Ili-
escu s-a băgat și în subiec-
tul protestelor sângeroase
de la Kiev. Trăind încă cu
impresia că ar avea vreo
cădere morală să opine-
ze despre parcursul
”democrației” românești,
tovarășul Iliescu a comparat
evenimentele sângeroase
de la Kiev cu atrocitățile pe-
trecute în Piața Universității
imediat după lovitura de stat
din 1989.

O asemenea
răzmeriţă stopează efor-
turile de comunicare şi dia-
log. Noi am trecut prin
asemenea timpuri, dar am

trecut peste ele. Amintiţi-vă
de CPUN, care a creat un
cadru organizat de dez-
batere, a fost un moment
care a adunat toate
tendinţele, era un forum în
care oamenii puteau să se
exprime. A fost un aseme-
nea climat şi dialog, precum
şi componente de
înţelepciune din partea tu-
turor partidelor. Asta ar fi im-
portant şi pentru Ucraina.
Vă amintiţi ce atmosfera
era. Piaţa Universităţii risca
să se transforme într-un fer-
ment al unei mişcări
anarhice sau am avut
venirea minerilor veniţi să
protesteze împotriva promo-
torilor Pieţei Universităţii.
Noi am ales calea dialogu-
lui. După alegeri am avut

câteva momente fierbinţi de
asemenea”, a declarat Ion
Iliescu pentru Ziare.com.

Piața Universității nu
a avut absolut nimic anarhic
în ea. Sau aproape absolut
nimic. Probabil că v-or fi fost
și unii care s-au dezlănțuit
după 45 de ani de comu-
nism. 

Marea majoritate a
celor din Piața Universității
reclamau în mod pașnic o
democrație autentică din
care să lipsească tocmai
specimene de genul
tovarășului Ion Iliescu. Piața
Universității reclama pașnic
ca după 45 de ani de comu-
nism să nu ne conducă 
tot comuniștii. Piața
Universității nu vroia ca un
comunist ca tovarășul Ion

Iliescu să-i învețe pe ei, cei
din piața, ce este
democrația.

Nu cei care protes-
tau pașnic în Piața
Universității au dat cu ranga
sau târnacopul în capul
minerilor, ci minerii aduși în
București de tovarășul Ion
Iliescu, sprijinit de tovarășul
Traian Băsescu, au lăsat în
urma lor morți pe străzile din
București. După aceea,
tovarășul Ion Iliescu le-a
mulțumit frumos minerilor
pentru că au protejat poziția
sa de forță și au consolidat
rezultatul loviturii de stat din
decembrie 1989. 

Evident, tovarășul
Ion Iliescu nu a fost preocu-
pat niciodată de pedepsirea
autorilor atrocităților din

Piața Universității, tocmai
pentru faptul că actele crim-
inale i-au folosit politic.

Tupeul cu care
tovarășul Ion Iliescu
continuă să apere
atrocitățile din Piața
Universității nu lasă urme de
îndoială cu privire la gradul
foarte mare de alterare a
stării sale mintale, dar și a
caracterului său. 

În locul unei confe-
siuni, care să spele mizeria
existenței sale, Iliescu
continuă să susțină aceleși
teze mizerabile și confundă
ranga cu cuvântul și violența
cu dialogul.

●
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Ruperea USL înseamnă și trădarea românilor din Ardeal!Ruperea USL înseamnă și trădarea românilor din Ardeal!

Cezar 
A. Mihalache

CCele două formațiuni
ar fi putut capta un important
bazin electoral: Ardealul. Dar,
acum, amândouă partide vor
pierde masiv din voturi. Și
PSD care, în schimbul sprijin-
ului oferit de UDMR, va intra
în dizgrația electoratului prin
readucerea acelui status de
cvasimaghiarizare în Cov-
asna, Harghita și Mureș, dar
și PNL care poate fi privit, pe
bună dreptate, ca principalul
trădător al intereselor
românilor. Și nu are sens să
mai amintim trădările liberar-
ilor în Istorie. Pentru că nu i-a
interesat niciodată apărarea
drepturilor românilor fiind, de
fapt, închinați nu „motto”-ului
pe care îl folosesc blasfemi-
tor „Prin noi înșine!”, ci lozincii
interesului familiei politice lib-
erale „Pentru noi înșine!”.

Este adevărat, prin
ruptura de acum, Crin An-
tonescu și-a salvat nu doar
„unitatea” partidului, ci însăși
formațiunea! Dar poate ar fi
trebuit să accepte trădarea
unor miniștri liberali; să riște
piardă o frântură din partid,
dar să țină cât mai mult de
structura USL pentru a nu
permite maghiarimii politice

să ajungă la putere. Nu asta
l-a interesat, însă! Nu
apărarea românilor față de
reîntoarcerea la butoane a
pecinginii reprezentată de
maghiarimea politică.

Din acest motiv,
românii ardeleni nu mai tre-
buie să-și piardă timpul pen-
tru a pune în balanță, în
încercarea de a găsi un
răspuns întrebării „Noi cu
cine votăm?”, care dintre
formațiuni a trădat mai puțin.
PNL care ar fi trebuit să
rămână în USL și guvern, să
primească și bocanci în
plexul politic până i s-ar fi
înroșit mădularele, dar să nu
plece, lăsând locul liber
UDMR-ului?! Sau PSD care,
prin concesiile pe care le va
face maghiarimii politice, de
la implantarea de prefecții la
rearborarea cârpelor secuiști,
vor repune pe cai mari grofii
politici. Iar toate acestea se
vor petrece acum, când abia
ce începuse să se facă simțit
un val de dreptate prin decizi-
ile de eliminare a cârpelor
secuiești de pe feluritele
primării, abia începuseră
românii să vadă o rază de
speranță de sub ciuma
urmașilor de grofi care le-au
confiscat satele și
pământurile… Iar proiectele
lui Dra(c)gnea se vor scurge

ca picurii de otravă peste
pământurilor noastre, reîn-
cepând sarabanda
descentralizării culturale ca
pârghie de dezmembrare a
simbolurilor naționale.

Și trăim iarăși vremuri
de restriște. Istoria ne este
împachetată și dusă cât mai
departe de ochii copiilor
noștri. Patrimoniul ne este
sigilat, chipurile pentru a-l
proteja (dar de cine, de
cunoașterea tinerelor
generații?), încuiat în
„arhive”. Un destin tragic,
aidoma aceluia pe care l-a
avut Tezaurul României este
pe cale a se repeta. Arhive în-
tregi dispar pentru că nu mai
au loc în clădirile restituite…

Și nu trebuie să ne
surprindă faptul că, în Ardeal,
cele două formațiuni vor în-
cepe de acum campanii elec-
torale prin felurite șiretlicuri
„subliminale”. De altfel, PSD
a început procesul de recu-
perare a procentelor datorate
trădărilor sale, afisând
panouri care poate se
potrivesc la București.
Panouri cu sumele pe care
Guvernul României le alocă
pentru felurite proiecte („Gu-
vernul susţine Autostrada
Transilvania prin alocarea, în
2014, a 55 de milioane de
euro pentru acest obiectiv”).

Și, în curând, probabil, și PNL
își va începe ofensiva pentru
electoratul transilvănean.

Ardelenii nu mai tre-
buie însă să se lase păcăliți!
De aceea, trebuie să identi-
fice rapid o alternativă. Care
poate veni dinspre mișcările
naționaliste care pot gira
candidații potriviți, ca
independenți, pentru eu-
roparlamentare. Pentru că
timpul este prea scurt pentru
a mai structura un partid al
naționaliștilor. Dar acesta se
poate configura după eu-
roparlamentare.

Și trebuie făcut acest
pas nu doar pentru ziua de
mâine, ci pentru viitor. Căci
asistăm la o destructurare a
eșichierului politic. Partidele
mici au fost îndepărtate prin
fel și fel de tertipuri (liste ne-
actualizate ori nedepuse la
timp, dar și scandaluri de
dezbinare), iar în eșalonul
partidelor „mari” se
pregătește, de fapt, o con-
figuarare bilaterală. Un pol pe
stânga și un pol de dreapta.

Aici „joacă” acum și
PNL… Dacă i se va oferi o
pozitie centrală va migra spre
„polul” din jurul mișcării pop-
ulare de pe dreapta
eșichierului, dacă nu, după
europarlamentare, va face o
noua uniune de tip USL, dar

cu USD. Totul depinde de cât
de „franjurit” va ieși după eu-
roparlamentare. Iar de cât de
„zdrobite” vor ieși PSD și PNL
din europarlamentare de-
pinde doar de români!

Oricum, prin trădarea
de acum, cele două
formațiuni mai ratează un
bazin electoral. Diaspora. E
drept, din această
perspectivă, PNL are cel mai
mult de pierdut. Pentru că
PSD a dus oricum o politică
prin care s-a îndepărtat de
Diaspora (prin politicile duse
de Departamentul pentru
români, care a alocat banii,
dar nu au ajuns acolo unde
trebuie, cât și prin pro-
movarea unor șiretlicuri elec-
torale, de dublă înregistrare a
votanților, pentru a le îngre-
una accesul la vot). PNL,
însă, ar fi putut plusa… Ba,
poate se gândește că încă
are un „as” în mânecă,
bazându-se pe faptul că Di-
aspora reprezintă un bazin
electoral rupt de masa
votanților din țară, mai ales
de cea din Ardeal. Și nu-i
poate atinge mâna lungă a
disprețului celor ce au fost
trădați.

Dar, oare, așa va fi?!

●
Sistemul de pensii: agent electoral sau „Bau-Bau” permanent?Sistemul de pensii: agent electoral sau „Bau-Bau” permanent?

Gheorghe
Funar

ÎÎncepând cu anul
1990, sub comandă străină,
Regimurile post-decembriste
au furat Poporului Român
cea mai mare bogăţie a sa:
munca. Guvernele post-de-
cembriste au dus o politică
sistematică de lichidare a
locurilor de muncă şi de
creştere artificială a
numărului pensionarilor! În
ultimii 25 de ani, în mod pro-
gramat au fost lichidate
peste şase milioane locuri de
muncă, au fost obligaţi să
emigreze circa cinci milioane
de cetăţeni români (mai ales
tineri) şi a crescut numărul
pensionarilor cu aproximativ
trei milioane.

Programul diabolic
elaborat de asasinii eco-
nomici şi asasinii politici
străini, susţinuţi de cozile de
topor autohtone, vizând lichi-
darea ramurilor econo-miei
naţionale şi distrugerea Sis-
temului Naţional de Apărare
a Ţării, a inclus atât
disponibilizările masive cu
salarii compensatorii plătite
din împrumuturi externe, cât
şi scăderea vârstei de pen-
sionare până la 45 de ani (în
domeniul militar).

În Guvernele post-
decembriste s-a trecut de la
Ministerul Muncii şi Ocrotir-
ilor Sociale la Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale
(în perioada 28 iunie 1990-

28 decembrie 2000), apoi la
Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale (până în
20 iunie 2003). În Guvernul
Năstase s-a completat denu-
mirea acestuia devenind
Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei. În Guver-
nele Tăriceanu I şi II a existat
Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse. Guver-
nele Boc I-V, în timpul cărora
s-au redus substanţial salari-
ile, pensiile şi ajutoarele so-
ciale, au tăiat şi din
denumirea Ministerului şi a
rămas doar Ministerul
Muncii.

În Guvernele Ponta I
şi II a existat Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârst-
nice. În viitorul Guvern Ponta
III (format din U.S.D. şi
U.D.M.R.) este posibil să fie
schimbată, din nou, denu-
mirea acestui minister. Cei
care au re-re-botezat Minis-
terul Muncii au urmărit, prob-
abil, să arate de ce domenii
şi probleme ar fi trebuit să se
ocupe şi să le rezolve cei
care au fost numiţi politic în
conducerea acestui minister.

În 25 de ani, după
lovitura de stat din decem-
brie 1989, nu s-a făcut o
analiză serioasă în domeniul
muncii, protecţiei sociale,
familiei, natalităţii şi per-
soanelor vârstnice. De ce?
Pentru a nu fi cunoscută re-
alitatea, cauzele acesteia,
partidele politice vinovate şi
pentru a nu fi adoptate acte

normative care să faciliteze
rezolvarea problemelor ac-
tuale din domeniul muncii şi
protecţiei sociale.

Niciodată, Guvernele
şi Parlamentele post-decem-
briste nu au prezentat Starea
Naţiunii Române în privinţa
locurilor de muncă,
salarizării, pensionarilor şi
asigurărilor sociale. De
asemenea, Guvernele şi
Parlamentele din ultimii 25
de ani au ascuns Poporului
Român datele reale privind:
lichidarea programată a
locurilor de muncă; alun-
garea românilor din România
şi „stimularea” emigrărilor din
lipsa locurilor de muncă şi
din cauza sărăciei; numărul
pensionarilor şi nivelul pensi-
ilor; evoluţia resurselor
Bugetului Asigurărilor So-
ciale de Stat, în perioada
1990-2014; situaţia
şomerilor; numărul uriaş al
pesoanelor care nu au locuri
de muncă şi au ieşit din pe-
rioada aferent ajutorului de
şomaj; drepturile de asigurări
sociale; miliardele de euro
împrumutate de la băcile
străine pentru a putea plăti
pensiile şi ajutoarele sociale
în sume derizorii.

Abia acum, după 25
de ani, au aflat din mass-
media cetăţenii şi contribua-
bilii români că torţionarii din
închisorile şi lagărele comu-
niste beneficiază de pensii
foarte mari comparativ cu
cele pe care le obţin peste
cinci milioane de pensionari

care primesc pensii de
supravieţuire şi pensii de ex-
terminare (cei cu 350
lei/lună).

În aceste zile au aflat
cetăţenii români că fostul co-
mandant al Penitenciarului
de la Colibaşi are o pensie
lunară de 34.000 lei, cea mai
mare din România.
Preşedintele ţării are o
indemnizaţe lunară de
aproape 7.000 de lei. Peste
patru milioane de pensionari
din România au pensii
cuprinse între 350 de lei şi
1.000 de lei. Alocaţiile de stat
pentru copii sunt cele mai
mici din Uniunea Europeană,
de numai 42 de lei/lună. Gu-
vernele Ponta II şi III promit
că în anul 2015 vor fi mărite
alocaţiile de stat pentru copii
cu 1,8 lei/lună. În acelaşi
timp, Guvernele Ponta au
alocat lunar pentru un câine
comunitar sau vagabond o
sumă de cinci ori mai mare
decât alocaţia unui copil.
Cinismul şi tupeul
guvernanţilor nu are limite!

Românii, dar mai
ales pensionarii şi beneficia-
rii de ajutoare sociale, nu pot
înţelege, dar din păcate
suportă şi nu reacţionează
într-un cadru democratic faţă
de uriaşele inechităţi în
privinţa salariilor şi pensiilor
instituite în ultimii 25 de ani.
Pentru a întreţine dezbinarea
între cetăţenii români, Gu-
vernele şi Parlamentele
post-decembriste, prin nu-
meroase acte normative au

instituit o mulţime de
inechităţi în domeniul salari-
ilor, pensiilor şi ajutoarelor
sociale. Ca urmare, s-a
ajuns ca raportul între
salariul maxim (la bugetari)
şi salariul minim este de 200
la unu, iar între pensia
maximă şi cea minimă este
de 100 la 1. La aceste
diferenţe uriaşe, unice în Eu-
ropa, s-a ajuns după ce Gu-
vernele şi Parlamentele
post-decembriste au modifi-
cat, de nenumărate ori,
legislaţia în domeniul
salarizării, pensiilor şi aju-
toarelor sociale cu scopul
doar declarat al reducerii de-
calajelor între nivelurile
maxime şi cele minime, in-
clusiv prin aplicarea principi-
ului contributivităţii.

La alegerile europar-
lamentare din 25 mai a.c., la
alegerile prezidenţiale şi par-
lamentare anticipate din
acest an, pensionarii şi
asistaţii sociali au ocazia să
decidă, prin vot, ca drepturile
şi interesele lor să fie
apărate de reprezentanţii
Partidului România Mare,
partid care nu a participat la
Putere în perioada post-
decembristă.

●


