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AAr fi trebuit puși ei în
dezbatere... penală. Poate
chiar în aceeași zi în care
autoritățile noastre au luat
urma celor patru extremiști
unguri. Și, așa cum unul din-
tre cei patru a fost condus
afară din țară, la fel, în clipa
în care au anunțat lansarea
„în dezbatere publică” a
două proiecte vizând au-
tonomia, liderii Partidului
Popular Maghiar din Transil-
vania trebuiau conduși direct
la pârnaie. Trebuiau duși
întâi pe la mititica să facă
acolo o primă dezbatere de-
spre autonomie, poate cu
mult săpun le-ar fi trecut!, nu
să fie lăsați să posteze pub-
lic proiecte de dezmembrare
a țării.

Din păcate, cum
Justiția noastră nu i-a pus în
„discuție”, s-au repezit ei să-
și pună proiectele de de-
membrare teritorială a țării în
dezbatere. Ba, de parcă ar fi
avut cel puțin rang de autori-
tate în stat, au anunțat
lansarea proiectelor în dez-
batere publică pentru două
luni. Că așa au văzut ei că
fac instituțiile statului și cum
se visează deja cel puțin o
instituție în statutul lor auton-
omist, au copiat modelul.

Și iarăși nimeni nu i-
a deranjat! Că vorba aceea,
la noi se poate orice și
oricine poate lansa ce-i trece
prin cap. Azi un proiect de
dezmembrare a țării, mâine
schimbare formei de
guvernământ și în cele din
urmă schimbarea numelui
țării!

Și nu doar faptul că
extremiștii PPMT se joacă
iarăși cu pachețelele auton-
omiste ambalate cu fundiță
alb-verde pe colacul de BU-
DApesta ar trebui să ne în-
grijoreze, am văzut noi
politicieni de-ai noștri, cozi
de topor, umblând cu raha-
turi mai mari între dinți, ci
„motivarea” pe care au
așezat-o aceștia ca argu-
ment al lansării în dezbatere

publică. Pentru că ei vin cu
două proiecte legislative ca
parte a... dreptului
constituțional la autonomie.
Adică, nu mai marjează pe
introducerea autonomiei în
Constituție, ca preambul al
acțiunilor lor, ci vorbesc deja
despre dreptul la autonomie
ca drept constituțional!

Or, o fi iapa nebună
și cu mintea împrăștiată prin
pustă, dar parcă aici miroase
totuși și a ceva jăratic pus la
bot! Să aibă oare liderii de la
PPMT o anumită certitu-
dine? În speță, garanția in-
troducerii autonomiei în
proiectul de revizuire a legii
supreme? Mai ales că, ei
punctează deja și formulele
de aplicare care ar urma
după perioada „de dez-
batere publică” de două luni,
ce se va încheia fix când vor
fi reluate discuțiile despre re-

vizuirea Constituției sub
sceptul monarhisto-un-
guresc al noului șef al Sen-
atului.

În plus, deși ne-am
aștepta ca PPMT să-și pro-
moveze proiectul în parla-
ment în baza unei inițiative
legislative cetățenești, pen-
tru care ar trebui, ce-i drept!,
să strângă 250 000 de
semnături, liderii formațiunii
ne anunță că aceasta este
ultima variantă la care se
gândesc, având în tolbă alte
două căi de acces în legisla-
tiv. Prima ar fi prin inter-
mediul Guvernului, în care
găsesc deja lobbistii UDMR,
sau prin apelarea la grupul
parlamentar al UDMR.

Și nu va fi nicidecum
liniștitoare „garanția” unor
analiști care se vor jura că
UDMR nu va pactiza
niciodată cu PPMT! Căci,
am asistat deja la semnarea
primului parteneriat al di-
avolului adus la guvernare
de către PSD cu una dintre
jivinele iredentiste. Dovadă
că  hoardele se adună,
însuși guvernul fiind supus
unui amplu proces de
maghiarizare, prin inter-
mediul UDMR intrând la gu-
vernare Partidul Civic
Maghiar. Pentru că asta

înseamnă, de fapt, „proto-
colul politic” semnat de
UDMR cu PCM, acord prin
care PCM susține lista de
europarlamentari ai UDMR,
iar maghiarimea de la gu-
vernare le promovează
proiectele de autonomie (și
poate le va ceda și câteva
posturi din cele 14 scaune
de secretari de stat pe care
le-au obținut prin acodul lor
cu PSD)! Și, probabil, va
urma un acord și cu PPMT...

Iar PPMT (dar la fel
de bine am putea scrie PCM
ori UDMR!) ne avertizează
că în dezbatere publică nu a
fost lansată o idee, ci de-a
dreptul o „o lege-cadru
privind regiunile” prin care ne
pun ei nouă „la punct” tipurile
de regiune, felul de consti-
tuire și finanțare, stabilirea
organelor de conducere și
relațiile dintre regiuni și gu-
vernul central! Pntru că ei nu
vor simple regiuni, cu atât
mai puțin „perimatele” con-
cepte de regiuni economice!
Vor „regiuni istorice” (prin
care să hașureze țara în
Banat, Oltenia, Dobrogea
dar și... Partium), dar și
„regiuni cu statut special”
(recte, ținutul secuiesc),
înființate pe anumite criterii
ori, spun extremiștii, iar aici
am ajuns din mult prea multă
toleranță, „înființate pur și
simplu”!

Or, cât mai răbdăm?
UDMR-ul și al său „partener
politic” de acum, CNS, vor
autonomii-enclave (ținutul
secuiesc), PPMT-ul vrea să
ne desprindă un sfert din
țară în Partium-ul pentru
care militează fățiș! Ce
dovezi ne mai trebuie că se
pregătește dezmembrarea
țării? Ori ne vom trezi doar
când vor cere și țiganii „re-
gatele” lor mârțoagă!

Este motivul pentru
care, fără a aduce atingere
libertății de exprimare, în
legislație trebuie definite de
urgență limitele unor astfel
de proiecte „puse în dez-
batere publică” și modul în
care o organizație poate pro-
mova astfel de subiecte!

Și trebuie făcut acest
lucru și pentru că sub
acoperirea unor teme „puse
în dezbatere publică” vom fi
torpilați inclusiv cu
provocările pe care Jobbik,
dacă nu le va mai putea pro-
mova direct, le va insinua
prin asemenea portavoci!

●

De ce nu sar în apărarea lui De ce nu sar în apărarea lui 
Andrei Pleşu…Andrei Pleşu…

Ionuț
Țene

FFugitiv am vizionat
câteva fragmente televizate
de la câteva emisiuni gener-
aliste de ştiri şi am citit ceva
pe net despre scandalul
privind „linşarea” mediatică a
lui Andrei Pleşu. Am scanat
fugitiv subiectul din două mo-
tive: persoana lui Andrei

Pleşu, ca scriitor, e minoră,
iar la televizor nu mă prea
uit. Am ajuns la concluzia că
Gâdea şi Badea i-au făcut
propagandă plătită lui Andrei
Pleşu la „Sinteza Zilei” pen-
tru a i se vinde cărţile
cărturarului lacom după om-
lete şi funcţii bugetare bine
plătite. Căci, e inexplicabil
cum Antena 3 i-a făcut seri la
rând publicitate, chiar
negativă tot publicitate este!,
lui Andrei Pleşu, că au ajuns
studenţii clujeni spălaţi pe
creier să epuizeze stocul de
cărţi din librăriile Clujului
semnate de „filosoful” de la
Tescani. Dincolo de scrisorile
lacrimogene şi adulatorii
scrise de Andrei Pleşu în anii
’80 la adresa lui Nicolae
Ceauşescu, când dizidenţii
înfundau puşcăriile şi îşi
riscau viaţa ca inginerul
Ursu, cărţile cărturarului sunt
foarte subţiri.

Nu am înţeles ce
găsesc intelectualii români în
cărţile lui Andrei Pleşu. Cred
că e o modă trecătoare
impusă de televiziuni şi de
către bursierii Soros. Am citit
cam toate cărţile lui Pleşu şi
nu îţi trebuie mult să-ţi dai
seama că individul nu e un
Cioran, Noica, Eliade sau
Ionescu. Singura carte care
rezistă peste timp este „Jur-
nalul de la Păltiniş”, dar care
are valoare pentru că sunt
prezentaţi ultimii ani, şi gân-
durile, din viaţa marelui
filosof Constantin Noica, nu
că Andrei Pleşu ar fi spus
ceva vreodată interesant.
Restul cărţilor de la „Minima
Moralia” la cea despre îngeri,
nu sunt altceva decât

compilaţii de copy-paste,
fără originalitate, cu un lim-
baj paradigmatic, pentru a
şoca autditoriu, în stilul altor
scriitori bugetivori
Tismăneanu sau Patapievici.

Lumea ştie de Andrei
Pleşu că a beneficiat de
funcţii bănoase de la bugetul
statului, că a fost ministru de
mai multe ori, că a făcut
parte din conspiraţia lui Virgil
Măgureanu de dinainte de

1989, că a fost abonat la
banul public prin CNSAS, că
are nevastă racolată de DIE
şi e membru în tot felul de
comiţii bine plătite, că se
plimbă cu avionul
prezidenţial etc. Să ieşi în
stradă azi pentru Andrei
Pleşu cu cărţile acestuia în
mână fluturând ca „gărzile
roşii” cărticica lui Mao din
timpul revoluţiei culturale e
un non sens într-o ţară
democratică şi membră UE.
Studenţii clujeni vorbesc că
Andrei Pleşu dă burse de
1000 euro pe lună la
Colegiul Noua Europa dacă
vorbeşti frumos de etnia
rroma şi iei în batjocură nea-
mul şi cultura română, odată
pe lună la Bucureşti, în timp
ce bei o cafea la un seminar.
Aşa vorbesc bursierii clujeni,
nu ştiu dacă e întrutotul
adevărat că nu am fost in-
teresat să accesez o astfel
de bursă.

Oricum fum fără foc
nu iese niciodată. De aceea,
sincer nu cred că ieşind în
stradă pentru Andrei Pleşu
sau privind cum e linşat la
televizor cărturarul din Tes-
cani se salvează cultura
română, ci e doar o mostră
morbidă cât de jos a ajuns
cultura instituţionalizată de
televiziuni şi instituţiile statu-
lui obediente ideologiei facile
neo-marxiste a Bruxellului, în
aceste vremuri de restrişte
spirituală şi sărăcire
intelectuală.

●
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Vlad
Hogea

Acordul de credit
româno-german din 4 de-
cembrie 1940

Semnat la Berlin, de
către Greceanu şi Dimitriuc
din partea română şi
Clodius din partea germană,
acordul avea ca scop de-
clarat posibilitatea punerii în
practică a programului de
reconstrucţie a economiei
româneşti. În acest scop,
Germania se obliga să
aprobe acordarea de cred-
ite suficiente pentru pro-
gramele de livrări, care
cuprindeau: maşini agricole
şi unelte; instalaţii pentru in-
dustria agricolă; construcţii
de căi ferate; construcţii de
conducte pentru transportul
petrolului; maşini pentru
construcţia drumurilor etc.
În ceea ce priveşte livrarea
de maşini agricole şi unelte
se prevedeau cantităţile ex-
acte ce urmau să fie livrate
României, ca şi precizarea
că guvernul român solicita
ca, într-un interval de trei
ani, să i se livreze maşini
pentru construcţia dru-
murilor. Guvernul german
urma să examineze ordinea
punerii de urgenţă la
dispoziţie a maşinilor solici-
tate de partea română.

Protocolul confidenţial
româno-german din 17 ian-
uarie 1942

Cu ocazia acestor
negocieri s-a căutat să se
reglementeze întreg com-
plexul de probleme eco-
nomico-financiare rezultând
dintr-o colaborare din ce în
ce mai strânsă. Această co-
laborare economică
accentuată a fost, pe de o
parte, consecinţa firească a
colaborării româno-ger-
mane pe terenul politico-mil-
itar; pe de altă parte, ea a
fost impusă de realităţile
economiei de război în care
se găseau cele două ţări. În
fine, ea a fost condiţionată şi
de controlul economic ger-
man, exercitat asupra
majorităţii ţărilor din Europa,
fie direct, fie indirect, prin
deţinerea monopolului
transportului. 

Din ansamblul
chestiunilor care au format
obiectul negocierilor de la
17 ianuarie 1942, de la
Berlin, se desprind câteva
principii esenţiale: colabo-
rarea economică; adaptarea
economiei româneşti la
economia de război, în sen-
sul raţionalizării consumului
şi ierarhizării nevoilor, pen-
tru a putea furniza puterii
militare posibilităţi optime;

folosirea experienţei ger-
mane pentru o întrebuinţare
cât mai raţională a materiilor
prime şi pentru aplicarea
noilor procedee de fabricare
şi conservare în industria
românească; executarea
obligaţiunilor cuprinse în
Acorduri, indiferent de
situaţia clearing-ului.

În afară de clauzele
care cuprind obligaţiuni
certe, s-au mai inserat şi an-
umite clauze de bunăvoinţă,
care urmau a fi discutate de
ambele părţi semnatare,
după care răspunsul afirma-
tiv sau negativ trebuia dat,
în cel mai scurt timp posibil.
Protocolul din 17 ianuarie
1942 este rezultatul unei
examinări amănunţite a
posibilităţilor de livrare ale
celor două ţări şi precizează
măsurile ce s-au luat pentru
o cât mai bună funcţionare
a schimburilor de mărfuri şi
de plăţi.

Protocolul confidenţial
româno-german din 12 iunie
1942

În baza art. 32 al
Tratatului de Stabilire,
Comerţ şi Navigaţie, din 23
martie 1935, încheiat între
Regatul României şi Reichul
german, s-a încheiat la 12
iunie 1942, Protocolul
confidenţial al celei de a 12-
a sesiuni comune româno-
germane. Prin acest
Protocol s-a căutat a se
înlătura toate piedicile ivite
prin executarea Acordului
din 17 ianuarie 1942, preîn-
tâmpinând eventualele
pagube care ar fi prejudiciat
interesele celor două
economii. Cu această ocaz-
iune, pe lângă completarea
din ambele părţi cu supra-
contingente importante din
punct de vedere al
războiului, s-a urmărit
menţinerea la un nivel cât
mai ridicat a schimburilor de
mărfuri româno-germane.

Protocolul confidenţial
româno-german din 2 febru-
arie 1943

Acest Protocol a re-
glementat, în afară de
schimburile de mărfuri şi de
plăţi obişnuit pentru anul
convenţional 1942-1943,
ansamblul problemelor eco-
nomico-financiare ce rezultă
din colaborarea dintre cele
două ţări. 

În ceea ce priveşte
volumul schimburilor de
mărfuri, România va livra în
cadrul anului convenţional
1942/1943, mărfuri în val-
oare de cca. 7.000 milioane
RM, dintre care 450 mil-
ioane RM produse
petroliere, iar restul alte
mărfuri, pe când livrările

germane, fără armament şi
alte livrări pe credit, nu vor
atinge decât cca. 400 mil-
ioane RM. Înglobând şi
livrările de armament, pre-
cum şi cele făcute pe credit,
conform acordurilor în
vigoare, valoarea totală a
exporturilor germane se
ridică la cca. 900 milioane
RM.

Protocolul confidenţial
româno-german din 17 iulie
1943

La 17 iulie 1943 s-a
mai încheiat un Protocol
confidenţial, a cărui exe-
cutare urmează să se dis-
cute în cadrul sesiunii
comune româno-germane
din toamna anului 1943. Pe
lângă aceste acorduri sem-
nate între 1940-1943, au
mai intervenit şi convenţiuni
cu caracter strict
confidenţial, semnate în in-
teresul propăşirii economice
a celor două state şi mai
ales pentru rezolvarea in-
tereselor comune create
prin Războiul din Răsărit.
Din primăvara anului 1939,
care precede războiului ac-
tual şi înseamnă în acelaşi
timp şi începutul unei
colaborări mai strânse faţă
de starea dinainte, statul
român, prin forţa
împrejurărilor, începe să ia
parte din ce în ce mai
simţitor la sforţările depuse
de Germania pentru re-
alizarea năzuinţelor sale
politice şi trebuinţelor sale
economice şi financiare.

În domeniul eco-
nomic, diferitele acorduri
încheiate după data de 23
martie 1939 şi până la 
4 decembrie 1940, data
semnării Protocolului
confidenţial economic
româno-german, de la
Berlin, pot fi socotite ca
înfăţişând o tendinţă
progresivă de adaptare a
economiei româneşti 
la economia germană. 

Cercetând situaţia
comerţului nostru exterior
pe ultimii trei ani, se
constată că faţă de situaţia
dinainte de 1939, acordurile
economice recente au fa-
vorizat într-un chip
neobişnuit importul german
din România. În timp ce în
anul 1939, importul german
din România se cifra la 43 la
sută din totalul exportului
nostru în restul lumii, în anul
1941, şi aceasta pentru pe-
rioada primelor șase luni, se
ridică la 69 la sută.

Este cazul să
menţionăm din nou că pro-
dusele petrolifere care con-
stituiau 33 la sută din
exportul nostru în Germania
în 1939 atingeau 71 la sută
în perioada sus-amintită

(primele 6 luni din 1941). La
cereale, cu toată recolta ex-
trem de slabă a anului 1940,
se constată şi aici o creştere
de la 60 la 78 la sută în pe-
rioada primelor șase luni din
anul 1941.

Din acordurile sem-
nate cu Germania în pe-
rioada 1940-1943, reiese că
statul român îşi putea clasi-
fica angajamentele în două
mari categorii:

1. Angajamente de
ordin monetar şi înlesniri de
finanţe potrivit acordurilor.

2. Angajamente
făcute pentru Germania,
fără ca România să aibă o
nevoie imediată.

Angajamentele pentru
finanţare, de la punctul 1, se
pot divide la rândul lor în:

a. Plăţi pentru Misi-
unea Militară Germană;

b. Plăţi pentru
finanţarea acordului - petrol;

c. Plăţi pentru
Legaţia Germană.

Acestea, în fond, s-
ar putea considera recuper-
abile.

La punctul 2 avem
cheltuieli făcute de România
datorită alianţei cu Germa-
nia, fără însă a fi reclamate
de necesităţi româneşti.

În această grupă
intră:

a. Plăţi pentru
răscumpărarea rentelor
române aflate în Germania;

b. Plăţi pentru
răscumpărarea bunurilor
repatriaţilor germani din Bu-
covina.

c. Plăţi reprezentând con-
travaloarea creditului
polonez.

În cadrul acordurilor
semnate cu Germania, cel
mai important capitol, ca o
consecinţă a stării de
război, pentru schimburile
economice cu Germania, l-
a constituit livrarea pro-
duselor petrolifere. În fapt,
s-au livrat Germaniei 70la
sută din cantitatea totală de
export, considerând un
mediu de patru milioane.
tone anual. 

Din valoarea acestui
export rezultă că România
fiind semnatara „Oelpakt”-
ului şi livrând petrolul nu la
preţul-plafon, care ar fi de
47.688 milioane lei, ci la
aşa-zisul preţ de bază, este
în situaţia de a-şi vinde pro-
dusele petrolifere la 21.768

milioane lei anual. Această
diferenţă de cca 26,5 mil-
ioane lei este pur şi simplu
o pierdere pentru economia
românească, care a trebuit
să renunţe la drepturi va-
male: diferenţa între preţul-
plafon şi Grundpreis (de
bază);  drepturi vamale 80
la sută (diferenţa între preţ
monitor şi preţ plafon);
diferenţe în defavoarea
societăţilor petrolifere;
diferenţe rezultate din drep-
turile de tarif neîncasate de
Regia Autonomă a C.F.R.
pentru transportul pro-
duselor petrolifere.

Ca o compensare
pentru aceste diferenţe de
preţuri, Germania livrează,
conform scrisorii din 22 oc-
tombrie 1940, armamentul
la preţurile antebelice.
Totuşi, din punctul de
vedere al valorilor, diferenţa
între produsele petrolifere şi
armamentul primit este în
favoarea Germaniei, în-
trucât prin Protocolul din 1
octombrie 1940, România
renunţă la echilibrul arma-
ment-petrol, fixat prin
Convenţia din 22 mai 1940.
O stare semănătoare se
poate constata tot din cifrele
prevăzute în diferitele acor-
duri şi la alte produse im-
portante pentru economia
românească, cum ar fi pro-
dusele agricole, animale,
lemn etc. La aceasta se mai
adaugă şi pierderile de vase
româneşti aflate în serviciul
Marinei germane pentru
care urmează a se da o
confirmare oficială de 
către Reichul german, 
a obligaţiunilor de
despăgubire ce rezultă din
contractele existente între
S.M.R. şi Marina de război
germană.

Un nou capitol pen-
tru economia românească îl
constituie situaţia monetară
şi economică din Transnis-
tria, de unde Germania se
aprovizionează cu foarte
multe articole pentru trupele
sale care staţionează sau
sunt în trecere.

În cadrul negocier-
ilor din toamna anului 1943,
cu ocazia sesiunii comune
româno-germane, urmează
să se găsească modalităţile
cele mai indicate pentru re-
zolvarea unor litigii care
ating interesele economice
româneşti, precum şi să se
reglementeze în modul cel
mai stabil posibil, situaţia
schimburilor noastre cu Re-
ichul german.

●
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Horia
Scarlat

„VVoi continua să lupt
să promovez valorile în care
cred, valorile drepturilor și
libertăților individuale militând
pentru o societate bazată pe
modelul social european. Nu
cred că este cineva care să nu
își dorească să ajungem să
trăim într-o țară normală, o țară
care nu mai e divizată și
măcinată de tot felul de con-
flicte. Voi pune mai presus de
orice interesul național”..., cam
așa sună toate promisiunile
politice. În timp ce până în
prezent nu am văzut un proiect
politic pe care noi toți (
referindu-mă și la alegător cât
și la cel ales ) să reușim să îl
ducem la îndeplinire, timp în
care clasa politică ajunsă la
comandă cu ajutorul nostru, a
reușit de nenumărate ori să ne
spulbere speranța la o viață
mai bună.

Poate că este a nu știu
câta oară când încă cineva
încearcă o evaluare simplă, ce
se dorește lucidă, a evoluției
acestei națiuni, din punct de
vedere economic, care să
evidențieze câteva elemente
critice ale situației economice
românești, deseori influențate
și de mediul politic. O evaluare
în care nu doresc să fac
neapărat o radiografie a proce-
sului de sărăcie, cu dimensiuni
numeroase și cu ipostaze
diferite, în care ea, sărărăcia,
ce ne-am dori a  triumfa ca un
fenomen marginal, constatăm
cu durerea în suflet a oricărui
om de bine ca a devenit fără să
vrem o problemă socială.
Numărul persoanelor sărace a
tot crescut, iar o parte destul
de importantă a societății
noastre trăiește încă într-o
sărăcie severă, în timp ce alții
care nu o simt așa acut o cară
în cârca lor fără să
conștientizeze.

Produsul intern brut,

economiile și investițiile în for-
marea brută a capitalului fix
încă înregistrează contracții
îngrijorătoare, ba chiar putem
spune că în anumite zone se
confruntă cu situații dramatice.
Costurile cu mâna de lucru au
crescut, ratele profitabilității s-
au redus, arieratele continuă
să se acumuleze, iar
tranzacțiile în natură sunt încă
la granița dintre cele două
economii, mă refer la cea
formală și cea informală unde
le găsim încă înfloritoare. Nu
doresc să amintesc despre
conceptul de competitivitate
externă a producției interne,
sau despre deficitul bugetar,
despre faptul că finanțele pub-
lice sunt într-o continuă
reformă structurală, sau de-
spre creditele neperformante
care pot sufoca stabilitatea sis-
temului bancar, în timp ce
inflația s-ar putea croniciza prin
ratele ridicate ale dobânzii. Și
toate acestea par că nu se mai
termină de câteva decenii în-
coace.

În schimb, din când în
când, mai precis în perioadele
de campanie electorală, clasa
politică are grijă să treacă cu
ușurință peste decontul elec-
toral care chiar dacă se
manifestă prin revolta unei
părți a populației de a nu se
mai prezenta la vot, sau pur și
simplu de a da un vot de
răzbunare, formând câteodată
acel val politic pe care se urcă
alți incompetenti, sau dacă am
folosi o vorbă din popor am
spune alți hoți, sărăcia pare că
se extinde în ciuda notelor ex-
cesive de plată pentru
protecția socială din perioadele
de precampanie electorală,
căpătând dimensiuni nu-
meroase în ipostaze diferite.

Acesta este și motivul
pentru care doresc să subliniez
ideea că un program politic al
unui partid, chiar și sub masca
unei alianțe electorale nu tre-
buie să se schimbe odată cu
oamenii ci doar cu necesitățile

societății, în care disciplina de
a gândi și de a acționa să fie
exemplară pentru toți ceilalți,
iar goana după voturile unora
să nu mai fie plătită de în-
treaga societate în aproape tot
ce va urma, în timpul în care
din păcate cea mai mare parte
a omenilor politici se lasă
antrenați în dispute derizorii.

Lipsa de perspective,
orizontul în mare măsură blo-
cat, inclusiv de dificultățile ma-
teriale, toate regăsindu-se încă
în dorința multor tineri de a
pleca din țară, fac și în acest
caz, ca situația tineretului de
astazi să nu se deosebească
prea mult de cea a celui de ieri.
Și stau și mă întreb, ce a mai
rămas din ce ne-a motivat cu
mulți ani în urmă spre istorica
revoltă ?, oare lipsa de
proiecte comune, unele chiar
pe termen mai lung, sau lipsa
de încredere în forțe proprii și
în viitorul acestei națiuni către
acel ceva pe care ni-l dorim cu
toții, dar de care uităm când
suntem puși față în față cu re-
alitatea. Oare ce?

Unde este dorința se-
menilor noștri de a se implica
activ măcar o dată la ceva timp
în viața noastră a tuturor prin
alocarea din când în când la in-
terval de câțiva ani, poate doar
o ora sau un pic mai mult,
prezentându-se în secția de
vot cu scopul de a-l da rațional
și nu pasional. Și dacă tot am
ajuns și la cum cred eu că ar
trebui să fie votul nostru, să
știți că am făcut-o referindu-mă
la un vot care să țină cont de
acțiunea concretă a clasei
politice indiferent de istoricul
partidului care trebuie să
recunoaștem că nu este con-
dus de busturile și portretele
celebrilor mari conducători,
care au marcat istoria acestei
națiuni și se regăsesc la loc de
cinste prin sedile partidelor is-
torice ( de exemplu ), ci de ac-
tuali lideri, mulți dintre ei
neavând nimic în comun cu cei
pe care de multe ori prin

acțiunile lor politice în loc să le
cotinue tradiția și idealurile i-au
făcut să se răsucească în sfin-
tele lor morminte.

Și uite așa poate că
prin simpla prezență la vot de-
spre care subliniez faptul că
dacă vrei să te revolți pe toată
clasa politică îl poți anula,
făcându-i pe politicienii noștri
să înțeleagă cu adevărat re-
volta ta ce nu ar mai confunda-
o conștient sau inconștient, cu
lipsa de atitudine, sau cu
nepăsarea, am contribui cel
puțin la reușita ca printr-o pon-
dere mare de participare să nu
mai avem în parlamentul aces-
tei țări formațiuni politice hib-
ride. Formațiuni politice  care
sub diverse titulaturi să se
bazeze pe voturile unei etnii și
atât, sau pe telespectatorii unui
singur post de televiziune,
mascându-și interesul perfid
sub tot felul de insigne și
stegulețe care le flutură prin
fețele noastre invocând dorința
lor falsă de a face ceva. Ce
anume ?, nici măcar cei care îi
votează din fidelitate nu cred
că știu cu exactitate, atâta timp
cât afacerile lor dubioase cât și
interesele lor care de fapt tot la
partea materială se rezumă,
par a fi încă bine protejate și
ascunse de ochii multora.

În schimb fără să intru
într-o analiză a ce știu exact
votanții unei idei politice , de-
spre ea, sau al unui program
politic despre acesta, nici
măcar ce se știe cu adevărat
despre un lider al cărui zâmbet
strălucitor ne face pe mulți din-
tre noi să îl votăm fără a mai
ține cont că în trecut ne-a mai
păcălit cu promisiunile lui,
doresc să remarc faptul că nu
vom reuși să reformăm clasa
politică cu pasivitatea de care
mulți concetățeni de-ai noștri
dau dovadă. Pasivitate care de
multe ori o reântâlnim și în alte
ipostaze ale societății noastre,
reflecându-se în rezultatul
final, dealtfef, singurul care va
conta.

Și uite așa vom ajunge
pentru a nu știu câta oară la
concluzia ca motivele care au
stat la baza veșnicului nostru
linşaj economic ce îl regăsim
aproape constant la nivelul în-
tregii noastre societăți sunt: ire-
sponsabilitatea politrucilor
post-decembrişti, lipsa de
dragoste de ţară, foamea şi
lăcomia de bani, (a unora),
precum şi nenumăratele numiri
politice în funcţii de conducere,
unde este nevoie de
profesioniști și nu de incultele
amante sau veșnicele rube-
denii, numiri care continuă şi în
zilele noastre, fără a înțelege
că totul pleacă de la noi toți. De
la simplul fapt că într-o zi ne-a
fost lene, silă sau orice altceva
care să justifice pasivitatea
noastră, inclusiv de la incapac-
itatea unora dintre noi de a ne
duce să votăm rațional și nu
pasional așa cum se întâmplă
în cele mai multe cazuri.
Sancționându-l pe acel politi-
cian care își promovează
amanta sau neamurile în locul
unui profesionist care poți fi
chiar tu cititorule.

Chiar dacă îmi aprobi
părerea, pentru că ești și tu un
iubitor de neam și țară, la fel de
muncitor, inteligent ca mulți alții
și care ai înțeles mesajul meu,
dar nu îl transmiți mai departe
pentru că încă ești așa cum
vrei tu. După cum vezi, am
lăsat locul liber să-ți treci sin-
gur cuvântul care îi poate face
pe toți despre care sunt scrise
o parte din cele de mai sus,
încă odată, să recâștige tot
ceea ce tu încă pierzi. Și poate
toate astea doar pentru că îți
este mai ușor să completezi
lista motivelor cu un cuvât nou,
cum ar fi: astăzi nu am chef,
sau mi-e silă de ei, sau sunt
dezamăgit și de altele, decât
să începi a șterge din cele
vechi. Sau, de ce nu?, chiar să
încerci a rupe „lista motivelor”
odată pentru totdeauna.

●

Megaescrocherii rurale…Megaescrocherii rurale…

Al. Stănciulescu
Bârda

DDin moși-strămoși,
satele românești au avut anu-
mite suprafețe de pășune des-
tinate folosinței obștești. Erau
așa-numitele izlazuri comu-
nale. 

Suprafețele respective
erau ale tuturor locuitorilor sat-
ului și fiecare pășuna acolo an-
imalele de care dispunea. Prin
reforma agrară a lui Alexandru
Ioan Cuza aceste suprafețe au
fost recunoscute oficial. La fel
s-a întâmplat și la celelalte re-
forme agrare de până la al
doilea război mondial.  După
război, unele izlazuri comunale
au fost transformate în terenuri
agricole, altele au fost preluate
de ocoalele silvice și au fost
plantate cu puieți de copaci, ori
au fost atribuite instituției
numită „Pajiștea”, care avea ca
obiect de activitate
îmbunătățirile funciare. În
puține localități izlazurile co-
munale au rămas tot izlazuri și

au fost folosite pentru
pășunatul animalelor.

După Revoluție,
obștea sătească n-a mai fost
recunoscută legal. Fiecăruia i
s-a retrocedat suprafața de
teren cu care s-a înscris în C.
A. P. în 1962, sau pe care a
putut-o justifica cu acte în
regulă. Izlazurile comunale au
revenit în subordinea
primăriilor. La început au părut
că vor fi o pacoste pentru
acestea, apoi s-au dovedit a fi
văcuțe bune de muls. Cu aju-
torul lor au fost plătite diferite
polițe de către autoritățile lo-
cale clientelei politice, au fost
răsplătite rudele, prietenii și
alte persoane care au știut să
ungă osiile la timp. Legea a
prevăzut că aceste suprafețe
de teren pot fi arendate de
către primării. Costul arenzii
urma să fie stabilit de fiecare
Consiliu Local în parte, în
funcție de condițiile specifice
ale comunei și de nevoile
primăriei. Altfel spus, Consiliul
Local putea stabili ca taxă de
arendare sume derizorii, de

câteva zeci de lei pe hectar.
Conform legii, terenul putea fi
arendat oricărei persoane din
Uniunea Europeană. Așadar,
putea să arendeze un teren din
Mehedinți cineva din Botoșani,
din Tulcea, din Oradea, dar și
din Suedia, din Spania și de
aiurea. „Arendașul” plătea
primăriei suma ,,legiuită” de
câțiva zeci de lei, deschidea
cont la bancă, făcea dosarul și-
l depunea la APIA. Poate acel
teren avea și o sută de
hectare, cum este Bremăna în
Bârda, spre exemplu. Peste
câteva luni, ,,arendașul” se
trezea în cont cu câteva zeci
de milioane sau chiar cu mil-
iarde, în funcție de mărimea
suprafeței „arendate”. Avea
avantajul că terenul era în cat-
egoria de terenuri cu pășuni,
fiindcă pe astfel de terenuri se
poate înmulți nestingherită
„păsărica cu gușă galbenă”,
intrată sub protecția Uniunii
Europene. 

Desigur, „arendașul”
nu mânca banii respectivi cu
pătura în cap. Își permitea să

petreacă vreo câteva
săptămâni cu familia în
străinătate, dar ceva-ceva tre-
buia să achite și protectorilor
săi. Era ilegală această
„arendă”, această faptă? Nu
era ilegală. Era imorală. Local-
nicii își aleseseră conducătorii,
respectiv primarul și consilierii
și de la ei așteptau un sprijin ca
să-și facă viața mai bună. Este
imoral ca Agamiță Dan-
danache de cine știe unde să
încaseze milioane, iar unii din-
tre localnici să nu aibă nici bani
să-și cumpere pâinea cea de
toate zilele.

Se pune întrebarea:
ce se poate face în astfel de
situații? Ar fi o soluție la  în-
demâna obștii locale. Locuitorii
satului în hotarul căruia se află
astfel de suprafețe adminis-
trate de primărie se pot orga-
niza într-o asociație. O
asociație care să-și ia ca obiect
de activitate creșterea ani-
malelor. Această asociație își
alege trei-patru reprezentanți,
se înscrie ca persoană juridică
la Registrul Comerțului și apoi

îi pretinde primăriei să-i aren-
deze izlazul pentru a putea să
pășuneze animalele. Are drept
de preemțiune, adică are prior-
itate în fața oricărui alt pre-
tendent venit de cine știe unde
sau față de o persoană fizică.
În cazul în care terenul fusese
deja arendat, contractul de
arendare poate fi anulat prin
instanță. Nu cred că poate fi o
instanță, care să nu dea drep-
tate unei astfel de asociații,
pentru care izlazul este o
problemă vitală. Banii obținuți
de la APIA,  pot fi împărțiți
membrilor asociației sau, dacă
membrii acesteia hotărăsc
așa, pot fi folosiți pentru
achiziționarea unor utilaje, pe
care să le poată folosi apoi în
comun obștea sătenilor re-
spectivi. Dacă ei nu – și vor
căuta dreptatea și câștigul, ni-
meni nu se va interesa pentru
ei, iar „băieții deștepți” vor
prospera în continuare!

●
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Errare Usturoiatum Est!Errare Usturoiatum Est!

Cezar 
A. Mihalache

NNu faptul că a dat-o
cu fiscul în plisc ar trebui să
ne irite! În fond, Ioana Pe-
trescu funie-de-usturoi (dar
nu pentru ea, ci pentru con-
tribuabili!) e mult prea
tânără pentru o asemenea
funcție pentru a nu greși!
Vorba aceea: „Errare Ustur-
oiatum Est”! Ci gândul că, în
cazul ei, defectul de a da cu
bâta în baltă, să nu zicem
„defectul tinereții” de care
șeful ei de guvern vorbea la
învestitura Executivului 003,
s-ar putea să nu treacă ni-
cidecum cu vârsta.
Adicătelea, cu experiența.
Căci, nu întotdeauna cele
două sunt sinonime.

Ceea ce surprinde
însă este felul în care tânăra
duduie de la Finanțe s-a
făcut preș pentru amorti-
zarea tot mai împiedicatului
ei șef! Pentru că nu te
aștepți de la un tânăr să se
preteze la asemenea „do-
sisme”. Fie el și venit din
vecinătatea fermei de puieți
FSN-PSD de la Cornu (ce
stranie coincidență, nu?!).
Nu te aștepti ca un absolv-
ent de Harvard să-și mute
coafura gândirii după mod-
elul cadrului activist instruit

la nemuribundul „Ștefan
Gheorghiu”!

Pentru că asta a
făcut sărmana funcționară
când, invitată în fața dulăilor
de presă să-și dea cu pre-
supusul despre aciza
„Po(m)pa-Ponta”, și ce mai
seamă numele premierului
(și nu doar numele!) cu
pokerul de la 
poarta copilăriei noastre,
ministăreasa „allium sta-
tivum” de Harvard, păi ce,
ne vin căței de usturoi doar
din Turcia și Egipt?!, a în-
curcat demnitatea ei de
demnitar cu slujul de con-
silier al premierului de mai
agârț.

Și vai de nefericita
neinspirație a jurnaliștilor de
a o fi împins pe tânăra
ministăreasă într-o aseme-
nea gafă monstruoasă. Să-i
vezi ce o să mai transpire
când or răsfoi
corespondența! Vai de lipsa
lor de reacție de a-i nu-i fi
pus opreliște duduiței
înainte de a ne convinge că
pentru a putea plăti banii de
pensii și lefurile bugetarilor
e nevoie de aciza „Po(m)pa-
Ponta-Cent”. Adică aia care
se va colecta cu pompa. Și
să vezi de acum nedumerire
printre pensionari, când,
numărând picurii de benzină
la pompă precum babele

bănuții din batistă, se vor în-
treba retoric-filosofic: cum
au ajuns să-și plătească sin-
guri și pensia?!

Să vezi de acum
replici „fiscale” în numele
unei ministărese care tot
încearca să ne convingă că
nivelul de trai se calculează
în funcție de consumul de
pâine (probabil la felie, unsă
cu usturoi!). Ce „Olguța-
primărița” care desființează
chioșcurile de presă din
Craiova numai să nu-i mai
expună tarabele poci-
noagele de primăriță! Să
vezi măsuri de punere în
ștreang a jurnaliștilor cu
săpunul drepturilor de autor
sub talpă! Să nu le mai ardă
carecumva de întrebări-
șiretlicuri. Și să vezi ce o ieși
când fiscul de la Harvard va
bate palma și cu CNA-ul
antișopârliță-pamflet! Cum
va bate vântul pe tarabele
de presă din Craiova, tot
așa va sufla și prin presa
națională dezmoștenistă de
ultimii ei „presari” rămași la
datorie cu mațele urlând a
foame de dreptate și liber-
tate de exprimare. Să vezi
de acum replica revizuită:
„Ciocul mic, noi suntem de
la Fisc!”.

Și totuși, dincolo de
gafa juvenilă a absolventei
de la Harvard, secția

„Finanțele altora”, mai
degustător s-a dovedit
bădărănismul lui priceputu’
Blănculescu. Pârâciosul de
serviciu public care, deși ar
fi trebuit să fie chiar ultimul
care să-și permită să o ia
peste picior pe tânăra
ministăreasă, s-a apucat,
într-un misoginism de canal
onorific (deh’, pesemne in-
vidia că nu a fost pus el min-
istru la Finanțe!) să-i dea
domnișoarei de la Cornu
replici și sugestii de
demisie.

Or, măcar pentru
faptul că au fost colegi con-
silieri ai aceluiași șef (exec-
utiv!), și ar fi trebuit să-și țină
pliscul! Basca, tâmpenile
economice pe care le-a tot
șuierat la urechea prim-
baschetabalistului nostru
(neîndoielnic, cel mai bun
baschetbalist dintre pre-
mieri, dar nu și viceversa!),
compoziții sinistre între
cenușiul gândirii centralizat-
planificate și ieșirea în
decorul economiei de piață.
E drept, tânăra Allium Sta-
tivum a greșit la început de
rând. Adică de mandat. Dar
Blogulescu asta greșeste de
când îl știm! Și nici el nu mai
are habar la al câtelea man-
dat „onorific” pe banii noștri
se află! Păi’, se poate, toc-
mai tu, fost colega, să te iei

de tânăra ministăreasă?!
Oricum, toate trec.

Au fost ele gafe mai mari și
iscălituri mult mai sinistre,
doar nu o să ne strice
primăvara un neinspirat
damf de usturoi fiscalizat,
nu?! Bine că duduia nu a
băgat-o pe aia cu usturoiul
din boceluța babelor („Aici
sunt banii dvs. de pensie!”),
că, în rest, e loc și de mai
bine… Altminteri, Ioan Pe-
trescu promite. Promite să
fie o adevărată sursă de
inspirație pentru satira
răutăcioasă. Asta dacă va
mai fi satiră, că
nerăutăcioasă nu are cum
să nu mai fie!

Dar, cui îi sari în
apărare, tocmai ăla îți mai
dă un brânci, pentru a-și
șterge negul de penibil,
„Po(m)pa-Ponta” luând-o
peste picior pe duduia Pe-
trescu de Cornu, că nu prea
a înțeles „sărăca” încă cum
merg, de fapt, lucrurile în
guvern. Adică, chiar dacă
șeful spune o tâmpenie, un
ministru nu o corectează, ci
și o asumă într-un cadru
legislativ!.

●

Cea mai mare ameninţare la adresa României!Cea mai mare ameninţare la adresa României!

Maria
Diana Popescu

CCît de alterate sînt
instituţiile statului, dacă a tre-
buit să intervină S.R.I. pentru
anihilarea unei reţele de trafic
cu tone de carne stricată şi
evaziune fiscală, sprijinită,
potrivit declaraţiei procurorilor,
de lucrători de la Protecţia
Consumatorului şi din Poliţia
de Frontieră! Denumirea
corectă a „Protecţiei Con-
sumatorului este, de fapt,
„Protecţia Infractorilor”. Reiau
o întrebare mai veche: în ce
ţară din Europa, domnule Prim
Ministru, cetăţenii sînt păcăliţi
să consume resturile de la
masa Occidentului şi să
plătească de trei ori, cu ar-
canul,  servicii de care nu toţi
au nevoie? Vorbind aici de-
spre taxa radio-tv, încasată
abuziv prin factura de energie.

Ce treabă are „Elec-
trica-distribuţie” cu Televiz-
iunea Naţională? Domnule
Prim, ajunge cu batjocorirea
românilor! Chiar de se plînge
românul la A.N.P.C., tot nimic
nu rezolvă. Fărădelegea are
putere de lege. A.N.P.C.
există, aşa, pentru diversiune,
ca să se spună că, iată, e
cineva acolo care veghează,
pe salarii fabuloase, şi-i apără
pe consumatori. Da, de unde?
Îi protejează pe făptaşi. Cu o
lună în urmă, Germania a
livrat marcheturilor din Ţară,
prin intermediul unor firme

româneşti, tone de mezeluri
expirate. Aţi văzut pe cineva
cu cătuşe la mîini pentru sub-
minarea sănătăţii şi a
siguranţei naţionale! Nu. Iată,
acum, cu ajutorul S.R.I,  au
fost găsite 115  tone de carne
de porc expirată în judeţele
Braşov şi Mehedinţi. Termenul
de valabilitate expirase din
vara lui 2013. Dragi români,
fugiţi de carnea şi de
mezelurile supermarcheturilor
cum fuge diavolul de tămîie!
Altfel, vă achiziţionaţi moartea
pe banii dumneavoastră.

O strategie bine
gîndită este pusă în practică
de olimpienii piramidei de Put-
ere. În linia întîi se află  firmele
de distribuţie a cărnii de porc
stricată, apoi, presa,
cumpărată şi ea, lansează
ştirea unei invazii a gripei
porcine, iar companiile farma-
ceutice, cu vaccinul din care
ies aburi calzi, aşteaptă la colţ
intrarea pe piaţă. La fel s-a în-
tîmplat şi cu gripa aviară.
Fiecare şi-a primit comisionul
gras pentru diversiune şi
acţiune, fără să ia în calcul
pagubele produse ţăranilor
români prin uciderea
premeditată a zeci de mii de
păsări sănătoase. De 24 de
ani sîntem sabotaţi cu gripe
porcine, aviare, ţînţari,
căpuşe, boala vacii nebune,
vaccinuri periculoase, medica-
mente şi alimente burduşite cu
substanţe cancerigene.

Dreptul de aproba
copierea articolelor prezentate

in revista AGERO apartine
detinatorilor de copy-right (au-
torul/autoarea)care trebuie
contactati si informati in timp
util. Orice preluare de texte din
revista AGERO fără apro-
barea autorilor și precizarea
sursei intră sub incidența legii
dreptului de autor fiind consid-
erata furt intelectual și va fi
pedepsită penal.

România este
sabotată din interior şi din
afară, pentru că instituţiile de
ordine şi control iau cina cu
mafia autohtonă şi externă.
„Protecţia Consumatorului” a
devenit o hală ticsită cu nea-
murile clasei politice! La fel şi
droaia de instituţii de control,
cu înalţii lor funcţionari, capa-
bili doar să-şi negocieze
şpaga cu firmele reclamate de
românii păgubiţi. Altfel nu-mi
explic cum, sub ochii lor,
carnea pe care alte ţări trebuia
s-o arunce la tomberon, este
adusă şi vîndută ca „nouă” în
România, pentru ca „sursa” să
nu mai cheltuiască cu dis-
trugerea ei. Başca, profitul.
România a devenit raiul es-
crocilor şi samsarilor occiden-
tali, care şi-au dat mîna cu
autorităţile române. Fiţi pe
pace! Nimeni de la Inspecţia
sanitară sau de la Inspecţia
economică nu v-a ajunge
după gratii.

Cine a învăţat sluga
hoaţă? Aţi ghicit! Guvernanţii.
Aceştia încurajează hoţia prin
atitudine tovărăşească faţă de
hoţi, faţă de hoţii din ei înşişi,

prin legi parafate în apărarea
lor şi prin amnistierea  infrac-
torilor. Au fost înfiinţate zeci de
instituţii şi autorităţi naţionale
de control, evaluare şi
supraveghere, noi ministere
de adăpostit tovarăşii de hoţie,
dar la un Minister al Siguranţei
Naţionale nu s-au gîndit, lipsa
siguranţei naţionale fiind cea
mai mare ameninţare la
adresa României. Hoţii auto-
htoni au avut ca model chiar
unele oficialităţi ale instituţiilor
Uniunii Europene. Dacă ne
gîndim doar la Cristine La-
garde, şeful F.M.I, acuzată de
complicitate la fals şi deturn-
are de fonduri publice (ar fi
furnizat 1 milion de dolari unui
susţinător al fostului
preşedinte Sarkozy, bani a
căror provenienţă este
necunoscută) şi la cel mai nou
exemplu, vicepreşedintele
Băncii Europene de Investiţii,
Magdalena Alvarez, implicată
în deturnarea de fonduri des-
tinate unui program social.
Potrivit presei, suma deturnată
ar putea depăşi 140 de mil-
ioane de euro. Auziţi cu ce
sume se joacă netrebnicii
ăştia, în timp ce unor popoare
ale Europei integrate, consid-
erate a fi lumea a treia, li se
serveşte austeritate, sclavie,
dezbinare şi sărăcie!

Hrana şi sănătatea
populaţiei sînt o problemă de
siguranţă naţională, deci şi de
competenţa S.R.I. La fel cum
ar trebui să fie manifestaţiile
extremiştilor maghiari, ai

membrilor şi simpatizanţilor
„Partidului Jobbik”,
privatizările frauduloase,
Pungeşti şi R.M.G.C. Ei nu
sînt plătiţi doar ca să
urmărească adversarii
preşedintelui sau ai primului
ministru. Eu cred că instituţia
are deja lista cu membrii Job-
bik, prezenţi pe teritoriul
României (nume, prenume,
semne particulare, stare civilă,
grupa sanguină). În mod sigur
îşi face datoria, însă deciziile
le iau alţii, nu întotdeauna în
beneficiul statului şi al
românilor. Presa scrie că
S.R.I. avea unele informaţii de
la începutul lui 2013 despre
reţeaua care aducea carnea
stricată în România. Asta
înseamnă că, de peste un an
de zile, deşi autorităţile plătite
să vegheze la sănătatea
populaţiei cunoşteau prob-
lema, am fost  supravegheaţi
să mestecăm bine carnea
alterată din import. Explicabil
atunci de ce tot mai mulţi sînt
interesaţi să-şi extindă afac-
erea pompelor funebre, avînd
în vedere dosarul mitei în care
sînt implicaţi cîţiva poliţişti,
angajaţi ai SMURD, ai
ambulanţei şi patroni de
pompe funebre, care primeau
cîte 700 de lei pentru fiecare
deces semnalat. Pînă şi morţii
au devenit o afacere rentabilă
pentru mafioţi.

●


