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Un „delay” pentru libertățile noastre…Un „delay” pentru libertățile noastre…

Cezar 
Adonis Mihalache

CCât ne mai facem că
nu vedem? Că nu înțelegem
ori, mai rău, să ne mințim că
nu poate fi adevărat? Că lib-
ertatea de exprimare nu
poate fi lezată, de fapt, de
nici o instituție și de nici o
persoană. Cât mai trăim cu
impresia că doar pentru că
îi spune „libertate de expri-
mare” ea este scutită „de
facto” de orice atingere?
Încă mai ne lăsăm prostiți
cu marota punerii pumnului
în gura presei. Încă ne mai
agităm când cineva
șoptește că ni se pune
căluș. Numai că am trecut
de mult de această fază.
Astăzi, dușmanii presei (și
sunt mulți, tot mai mulți!) vor
să pună direct batista cu for-
mol peste respirația acidă a
presei! E drept, nu vor să o
sugrume definitiv, ci doar să
o „îmblânzească”. Să aplice
o extincție pe post de
selecție contranaturii
politice, economice, inter-
lope, „becalizate”, în urma
căreia, în zgarda dulăului de
pază al democrației, să
rămână un cățelandru care
să lingă mâna puterii.

Și asistăm la evi-
dente presiuni asupra pre-
sei. Pentru că, dacă există
un punct în care țelurile put-
erii și ale opoziției se supra-
pun, într-o tacită alianță a
interesului comun, acela
este tocmai libertatea pre-
sei. Dresarea ei prin
acțiunile directe ale puterii,
dar și hăituirea de către
politicienii „opoziției” din
colțurile în care crede că și-
a găsit refugiu.

Puterea i-a dedicat
un articol în Codul penal. De
fapt, putem spune „puterea
și opoziția”, căci,
frământarea hingherilor de
presă s-a produs încă din
vremurile în care cei ce
astăzi schelălăie a opoziție
indignată, erau la putere.
Aceași putere i-a găsit ac de
cozoc presei prin Consiliul
Național al Audiovizualului.
Acel CNA care, de acum,
are tot dreptul să solicite
statutul de minister; un Min-
ister al Cenzurii și al Propa-
gandei. Căci, oficina CNA
rezolvă treburile murdare
ale puterii… Desființează
posturi tv, rescrie stiluri lit-
erar-jurnalistice, impune noi
„formate”, înnoadă prin

otrăvitele sale „completări”
la codul audiovizual ghemul
legislativ menit a sta în gâtul
presei care nu a înțeles că
este vremea să se
domesticească. Intervine cu
abuzuri de logică, și nu erori
ori gafe, peste textul de lege
al audio-vizualului, transfor-
mându-se în ștergătorul de
hazna din puțul negândirii
guvernamentale. Nu în cele
din urmă modifică în mod
radical sensurile libertății de
exprimare! Și chiar dacă o
face, deocamdată, prin
„adăugiri” între virgule, asta
nu înseamnă că sunt mai
puțin periculoase decât
dacă ar scrie de-a dreptul o
lege „cu dedicație”. Iar ul-
timul garant, Parlamentul,
tace. Și este chiar ultima
bornă, căci, netrecută prin
parlament, o completare nu
mai poate fi stopată de ul-
tima verigă împotriva
abuzurilor legislative.
Președintele. Nu că ne-am
fi pus prea multe speranțe

în acesta, dovadă alinierea
oamenilor săi de bază în
gloata de hingheri ai presei.

Așadar, parlamentul
tace. Deși nici o virgulă nu
ar trebui pusă în codul
libertății de exprimare fără a
trece prin comisiile de
cultură. În schimb, în forul
legislativ, se vorbește de-
spre prostituție și difuzarea
orgasmelor prin media. Dar
nu se ridică problema
acțiunilor violente de
cenzură pe care le face
CNA. Un organism care  se
comportă ca un for legisla-
tiv, parlamentar.

Or, mai trebuie doar
ca CNA să fie transferat în
Secretariatul General al Gu-
vernului, unde iarăși nu
observăm cum se umflă o
struțo-cămilă bună la toate.
O structură care preia din
atribuțiile, nu doar a unor
departamente ministeriale,
ci direct pe cele ale minis-
terelor! Și care mâine-

poimâine ar putea deveni
„cabinetul nr. 2” al numărului
unu al țării. Că parcă prea
ne este dor de vremurile
acelea. Cu aplaudacii
racolați din Marea 
Adunare Parlamentară și
propagandiștii-cenzori de la
CNA.

Iar dramatic nu este
faptul că puterea atacă
presa. Ci faptul că și
pretinsa opoziție s-a așezat
în rolul de măciucă în
mânile guvernanților! Acea
zisă opoziție care s-a trezit
să facă „front” anti-guverna-
mental după ce luni întregi
singura care a făcut opoziție
în țară a fost presa.

Acum, personaje in-
sipide din „opoziție” se
pronunță la rândul lor pentru
desființarea unui post de
televiziune. Chipurile pentru
că firma în cauză este
urmărită penal. Dar nimeni
nu s-a întrebat cum s-a
ajuns la instaurarea urmării
penale a societăților comer-

ciale (!) și care a fost
scopul?! Și nu contează nu-
mele televiziunii. Contează
precedentul care se naște
din frustările și răzbunărilor
unor indivizi. Cum se va
duce C. Preda în PE să
spună cum a cerut el
desființarea unui post de
televiziune?! Și cum va ex-
plica S. Lăzăroiu, care
cochetează cu statutul de
mare jurnalist-analist la tele-
vizunea pe care a mutilat-o,
desființându-i superba
titulară „România de
mâine”, într-un pueril apen-
dice de indice virtual, insti-
garea la cenzură?! Și nu
doar o „anumită” televizune
este vizată! De cealaltă
parte, se dau lovituri prin
amenzile aplicate de un
CNA care rescrie politica
editorială a televiziunilor.

Și sunt două as-
pecte care trasează orizon-
tul cenușiu ca o linie-cadru
a ministerului cenzurii. Elim-

inarea stilului pamfletar din
televiziune (pentru început!)
și introducerea unui „delay”
(mecanism de întârziere) în
emisia televiziunilor. La
amândouă a apelat în trecut
și televiziunea ceaușistă.

Un „delay” motivat,
chipurile, de nevoia
asigurării unor transmisiuni
„live” curate, fără înjurături.
Dar poate și fără opinii anti-
guvernamentale! Căci, la
felul în care a fost formulat
articolul, el lasă loc oricăror
viitoare „virgule” și
interpretări. După cum va
vrea puterea, articol pre-
cizând că „radiodifuzorii au
obligaţia să folosească orice
mijloace, inclusiv delay-ul”.
Și Doamne fereste de o vi-
itoare definiție dată prin-un
alt articol „de completare”
de către CNA a sensului de
„mijloace”! Căci nu vom mai
avea doar un „delay”, ci
poate direct un „delete” și
un „reject” al emisiunilor
nepotrivite! Apoi, vorbind la

modul general „radiodifu-
zori”, asta ar putea însemna
că nu doar postul tv va tre-
bui să introducă spațiul de
timp necesar autocenzuri,
dar, la rândul lor, cabliștii vor
putea impune o altă în-
târziere la retransmisie pen-
tru a controla la rândul lor
(sau la indicația „altora”!)
conținutul unui program
„live”. Introducerea „delay”-
ului este motivată prin pre-
venirea difuzării „unor
scene, expresii sau compor-
tamente care contravin
dispozițiilor prezentului cod
privind protecția minorilor și
a demnității umane”. Adică
perierea emisiunilor „live” în
cazul ieșirilor necontrolate
ale invitaților. Sau a lansării
unor expresii (și manifestării
unor gesturi) care ar leza
„demnitatea umană”. Sau,
mai bine spus, demnitatea
guvernanților și politicie-
nilor?! Căci, este cât se
poate de clar că acest

„delay” va putea fi folosit,
cine va trasa limitele?, pen-
tru a opri de la difuzare
afirmații critice, incomode,
deranjante! În plus, dacă
CNA a introdus „delay”-ul
pentru a elimina chipurile
înjurăturile și ieșirile necon-
trolate ale invitaților, prezen-
tatorilor, moderatorilor (mai
lipseau doar spectatorii din
lista decisă de CNA!), logica
spune că forul ar trebui să
elimine acum sancțiunile
(somațiile și amenzile).
Căci, la ce bun un articol de
sancțiune a ceva ce teoretic
nu mai există, fiind eliminat
(ca libertate de exprimare)
prin introducerea unei
obligații (tehnica „delay”).

Și suntem în fața
unor „completări” care tre-
buie privite ca vulnerabilizări
ale drepturlor noastre
cetățenești. Pentru că lăsat
de capul lui, și se vede că
parlamenul nu are nici o
treabă să ia atitudine prin
comisiile sale, mâine-
poimâine, CNA își va face
un articol prin care va forța
introducerea spatiului virtual
(a mediei electronice) în
structura audiovizualului, și
implict sub normele condu-
lui CNA, plecând de la pre-
miza că majoritatea
paginilor de media de pe in-
ternet au și platforme audio-
video.

În acel moment,
toate botnițele puse acum
televiziunilor și radiourilor se
vor extinde asupra presei
scrise virtuale, consecințele
limitărilor prin interzicea
pamfletului și a introducerii
delayului asigurând un ori-
zont de exprimare cenușiu.
Iar în clipa în care libertatea
de exprimare va fi devenit
cenușie, starea de spirit a
presei, și implicit a țării, va
puncta reîntoarcerea în
blazare.

Din păcate, mulți
dintre jurnalistii de la care
ne așteptam să reacționeze,
să protesteze, să ex-
plodeze, se comportă pre-
cum șobolanii. Fug, se
ascund, sunt nepăsători!
Unul spune că oricum el nu
realizează o emisune-pam-
flet, altul se lamentează că i
s-a scârbit de această
„meserie fără viitor”, dar, de
fapt, amândoi pupând în
dos puterea. Rușine, M.
Badea! Rușine, R.
Turcescu!

●
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Dreapta naționalistă din România înainte Dreapta naționalistă din România înainte 
de ultimul și următorul război mondial... de ultimul și următorul război mondial... 

Andreea 
Arsene

OOdată cu actualul
conflict din Ucraina, atent or-
chestrat de către aceeaşi
sinistră organizaţie satanistă
„Oculta Mondială”, iată că și
România este antrenată într-
un nou război, deocamdată în
stadiu incipient al disensiunilor
la nivel diplomatic. Încă o dată
ţara noastră, cârmuită de
către oligharhii vânduţi intere-
selor străine, este supusă at-
acurilor directe ale marilor
puteri. Există, evident,
diferenţe între vremurile ac-
tuale de război şi vremurile ul-
timului război mondial. Pe
atunci exista o altă orânduire,
mai sănătoasă, şi alţi
conducători, morali, patrioți.
Aveam aliaţi de nădejde şi
poziţia pe harta politică a  lumii
ne încadara favorabil în cate-
goria ţărilor cu adevărat eu-
ropene, nu de periferie.

România avea un
regim politic naţionalist con-
dus de un om exemplar, au-
toritar,  de neînduplecat,
devotat trup și suflet Țării și
Neamului Românesc:
mareșalul Ion Antonescu,
omul providențial care şi-a
asumat rolul de lider al naţiunii
apărând interesele ţării cu
preţul propriei vieţi. Un lider
adevărat. De ce iubesc
românii naţionalişti marile
personalitaţi istorice, Decebal,
Constantin Brâncoveanu ,
Vlad Ţepeş, Tudor
Vladimirescu, Alexandru Ioan
Cuza, Mihai Eminescu, Cor-
neliu Zelea Codreanu, Ion An-
tonescu...? Fiindcă ei nu au
făcut compromisul trădării
pentru a-şi păstra preroga-
tivele puterii.  Au fost
naţionalişti şi au luptat pentru
păstrarea integrităţii teritoriale,
a unităţii de neam şi a
tradiţiilor poporului.

Este bine știut faptul
că, actualmente, după regimul
comunist, percepţia despre
naţionalism este greşit
înţeleasă, este deformată din
cauza dezinformării şi
intoxicării.   Naţionalismul este
perceput eronat ca o ideologie
maladivă, identică celei
naziste, fasciste, şi este intens
blamat de către duşmanii
românităţii, fiindca aceştia
sunt conştienţi de impactul pe
care îl poate avea asupra
societăţii o mişcare
naţionalistă de anvergură ,
care ar putea genera reacţii de
revoltă în rândul populaţiei. Un
astfel de naționalism pozitiv,
sănătos, autentic ar trezi
conştiinţa colectivă , iar mân-
dria naţională ar renaşte subit
şi ar provoca reacţii pozitive
care ar imprima direcția spre
schimbarea mult dorită de
către oamenii curați și
luminați.

În contextul politic ac-
tual, grupările naţionaliste cu
oarecare notorietate, cele care
se consideră urmaşele
vechilor organizații și ideologii

de dreapta, recte „ legionarii”,
sunt astăzi structurate haotic
şi dezbinate din cauza
grupurilor de interese care
doresc să-i menţină sub con-
trol prin complicitatea
cumpărată  a „unor membri
vânduţi”. Altminteri cum se
explică starea organizaţiei
Noua Dreaptă de a bate pasul
pe loc deși pare că încearcă
să avanseze pe plan politic ?
Este de apreciat  zbaterea,
devotamentul liderului, Tudor
Ionescu, de a menţine
organizaţia în viață în ciuda at-
acurilor furibunde ale celor
care se rotesc în cercurile put-
erii în contextul absenței unei
opoziţii autentice.  Marele
neajuns al naţionaliştilor  este
acela de a nu putea coaliza
într-o unică, puternică și
istorică organizaţie
naţionalistă’, într-un pol
naționalist de proporții. Din ne-
fericire, orgoliile şi par-
venitismul înfrâng interesele
mărețe, comune, patriotice.
Toţi vor să fie lideri, dar lupta
pentru ascensiune lasă teren
liber inamicilor, crează breșe
care permit contracararea
iniţiativelor celor de dreapta.

În contextul tensiunii
conflictuale care marchează
România, pe plan politic,
strategic şi militar, ţara noastră
nu este pregătită nici eco-
nomic , nici spiritual, nici mili-
tar şi sub nici o altă formă să
facă faţă unui război, fie el și
numai economic. Suntem
lipsiţi de sprijin extern şi intern,
dar la cheremul marilor puteri
în calitate, adevărații păpușari
care ne trag ca pe marionete
în disputele lor pentru
supremaţie. Suntem momiţi cu
promisiunea recuperării teri-
toriilor pierdute de ambele
tabere ale conflictelor,  doar
pentru a le sprijini jocurile mur-
dare, fără garanţia minimă de
a ne păstra poziţia umilă de
pănă acum, fără să mai pretin-
dem și avantaje. S-au văzut
avantajele  după ieşirea
noastră din cel de doilea
război mondial, după anihi-
larea și exterminarea regimu-
lui naţionalist „antonescian” şi
preluarea puterii „populare” la
ordinul lui Stalin în cârdășie cu
capii marilor puteri, de către
„ciuma roşie” care ne-a deci-
mat, îndoctrinat, imbecilizat,
dezbinat... vreme  50 de ani
de comunism şi încă alți 24 de
ani de postcomunism, de
„demonocraţie”, de capitalism
maladiv.

Suntem atacaţi din
toate direcţiile şi nu avem ca-
pacitatea de a ne apăra pen-
tru că totul este planificat,
organizat și dirijat inteligent. O
populaţie imbecilizată şi
dezinformată aflată în aceeasi
poziţie de stand by nu are cum
percepe atacurile subtile pe
plan psihologic.Toate
schimbările  negative surven-
ite în societate sunt rezultatul
unei mașinării psihologice dia-
bolice de manipulare în masă.
Efectele sunt dezastruoase,
pentru că deja lupta s-a mutat

în plan fizic. România este sin-
gurul stat european unde
grupările etnice, prin
reprezentanţii lor corupți,  au o
putere de decizie covărşitoare
la nivelul politicii guvernamen-
tale și sociale, dar chiar la
nivel diplomatic extern. Prac-
tic, am fost și suntem puternic
influenţaţi  de deciziile emisar-
ilor minorităților etnice,
pactizanţi cu liderii trădători în
schimbul suportului electoral.
Ce gândea, de pildă, Traian
Băsescu atunci când a cerut
sprijinul numeroasei minorităţi
maghiare în decursul
manevrelor de suspendare?
Altceva decât faptul că aceştia
vor accepta fără să ceară
nimic în schimb pentru
susținere, așa cum românii
care l-au ales au acceptat să
fie minţiţi şi s-au resemnat
cuminţi în aşteptare?  Oare nu
îşi calculase faptul că aceste
compromisuri vor conduce in-
veitabil la condiționarea unui
acord politic pentru cedarea
autonomiei maghiarilor în
Transilvania? U.D.M.R –ul a
avut de ales între partidele
care s-au succedat la putere,
care, în lupta lor oarbă, au
minimalizat riscurile unei ast-
fel de alianţe. Membrii activi  ai
U.D.M.R  au căpătat funcţii im-
portante în structurile puterii şi
de aici au dirijat după bunul
plac planurile pentru extin-
derea infuenţei autonomice în
Ardeal, desigur coordonaţi de
serviciile secrete din Ungaria.

A fost  un act de
trădare a unei naţiuni  cu
vechime pe harta lumii doar și
numirea ca  ministrul al culturii
a unui maghiar, Kelemen
Hunor, care nu are nici nici o
afinitate pentru cultura
românească. Cum a fost posi-
bil? Cum poate un duşman
declarat al poporului român,
care îşi manifestă făţiş
preocupările pentru obţinerea
autonomiei,  să fie numit într-o
funcţie care este destinată
unui român adevărat,
neapărat om de cultură, artist,
scriitor... și în nici un caz un
ungur lipsit de cultură.

Așa cum era de
aşteptat, ruperea alianţei USL
țintea readucerea în prim plan
ca partener de guvernare
U.D.M.R.-ul cu toate că per-
fida alianţă USL-istă îşi expri-
mase demagogic și fals
dezacordul faţă de acţiunile
subversive ale maghiarilor cu
câteva luni înainte. Alt joc
politic „curat-murdar” după
care tot prostimea  va suporta
consecinţele.De la sfârşitul
anului trecut şi până în
prezent s-au înmulţit actele de
violenţă ale iredentiştilor
maghiari împotriva românilor
din Ardeal. Auzim tot mai des
despre aceste incidente la
care autorităţile cât şi opinia
publică doar comentează for-
mal fără să acţioneze pentru a
stopa fenomenul. Cum să 
mai apărăm interesele
comunităţilor româneşti din
afara graniţelor ameninţate cu
asimilarea, dacă nu suntem

capabili să rezolvăm diferen-
dul intern? Dar, se apropie
campania electorală, însă, și
mai grav, se apropie pericolul
unei conflagarţii mondiale care
va începe de la graniţe noas-
tre, şi la care vom fi părtaşi.
Vai de noi! Pentru că partidele
politice nu mai prezintă credi-
bilitate în rândul populaţiei,
câţiva dintre indezirabilii clasei
politice s-au hotărât să se or-
ganizeze în diverse asociaţii
civice și pseudo-civice de
dreapta, ca ultimă manevră
disperată de a se agăţa de
putere. Aceşti impostori nu îşi
dau seama că lumea ar mai
avea încredere doar în cineva
modest, necompromis, plecat
din rândul societăţii civice,
neatins  de mizeria corupţiei și
care, de la o tribună pusă în
lumină, mediatizată, ar putea
transmite mesajul unităţii de
spirit și de neam care ar putea
aşeza naţiunea în starea de
normalitate, de viabilitate.

În perioada interbelică
a existat o astfel de
organizaţie pornită tot de la o
iniţiativă civică a câtorva
membri care, prin forţa cuvân-
tului şi a faptelor conform cu-
vântului, au atras numărul de
un milion de membri 
și simpatizanți. Despre
„Legiunea Arhanghelului Mi-
hail” s-a fabulat conspirativ
enorm, obsedant în perioada
comunistă cât si după… S-a
urmărit pas cu pas discred-
itarea şi contestarea meritelor
legionarilor din vremea ascen-
siunii lor la putere. Dar de ce,
oare, atâtea minţi luminate au
dorit să facă parte din
organizaţie? Ideologia
legionară, bazată pe funda-
mente morale, patriotice și
creștine, transpuse inteligent
în fapte, a atras, de aseme-
nea, masele populare, garan-
tând conservarea şi punerea
în practică a principiilor
sănătoase, progresiste.

Fără un regim auten-
tic naţionalist de dreapta nu
poate exista  progres social-
moral. Societatea actuală
tinde spre odioasa globalizare,
dar românii trebuie să strângă
rândurile, au mare nevoie de
unificare sub sceptrul unei
conduceri asigurată de către o
„Dreaptă Naţionalistă”
autentică, puternică, unificată,
capabilă să solidifice şi să
păstreze integritatea neamu-
lui. Istoria românilor reperzintă
un reper foarte important pen-
tru conştientizarea valorii
noastre spirituale şi materiale.
Trimiterea la personaje, eveni-
mente şi fapte istorice ar con-
stitui un impuls de retrezire a
conştiinţei colective a
românilor manipulaţi şi
menţinuţi în stare letargică.
Promovarea mediatică
susținută a unei astfel de
iniţiative ar rezolva problema
pierderii încrederii în valorile
naţionale.  În ciuda ostilităţii
sistemului față astfel de
iniţiative patriotice, există
mulţi mesageri ai dreptăţii, nu-
meroase grupuri şi asociaţii

care luptă pentru redobândi-
rea identităţii. Este aproape
imposibil ca astfel de acţiuni
să fie luate în seamă și în se-
rios atâta vreme cât mass-
media nocivă sugrumă
tentativele mesagerilor de a
aduce la nivel perceptibil
informaţiile necesare
stimulăriii conştientului colec-
tiv, atunci când unui minim de
informaţii cu impact pozitiv îi
urmează o  multitudine de
informaţii intoxicatoare, cu
efect dezinformativ.

Cele cinci servicii de
securitate paralele în Româ-
nia, pentru  care se toacă mil-
ioane de euro, bani care ar
trebui folosiţi la bugetul statu-
lui, exclusiv pentru beneficiul
populaţiei, sărăcite şi îndo-
bitocite, veghează neîntrerupt
la urmărirea utilizatorilor cu
conturi Facebook și 
a site-urilor destinate
naţionalismului, cât şi a celor
ce îşi desfăşoară activităţile în
plan real. Securiştii slujbași de
azi, urmaşii celor de ieri, sunt
mult mai bine organizaţi decât
în vremea odioasei epoci co-
muniste, tehnologia a
avansat, iar  mijloacele de
urmărire-interceptare dau
rezultate imediat, încât cei
vizaţi se trezesc cu dosare pe-
nale şi acuzaţii incredibile pen-
tru a fi compromişi,
discreditați. Într-o ţară unde
justiţia este încă oarbă la
nedreptăţile sistemului şi unde
victimele sunt transfomate în
înfractori în funcţie de intere-
sele șefilor sistemului, un
criminal precum Ion Iliescu
scapă nevinovat, ştiindu-se
implicarea la vârf de decizie în
masacrarea prin propriile or-
dine a peste o mie de
revoluţionari după 22 decem-
brie 1989. Mai mult,  comunis-
tul cominternist Iliescu a
beneficiat  de două mandate
prezidenţiale prin care şi-a în-
deplinit  misiunea de a dis-
truge economia şi societatea
românească  la porunca ocul-
tei mondiale. Ba chiar și în
prezent își dirijează abil
urmaşii, între care și „cârlanul”
fătat, furajat și crescut în ide-
ologia comunismului feroce:
Victor Ponta! Un sinistru per-
sonaj de pomină, un plagiator,
un criminal, o lichea, un
trădător care dirijează politica
internă şi externă a ţării în
aceiaşi manieră dezastruoasă
precum predecesorii săi și
ucenicii diavolului de Iliescu.
Criminalii naţiunii române care
nu știu cum îi mai rabdă Dum-
nezeu și Țara pe acest
pământ sfânt, apărat prin sân-
gele lor de martiri ai neamului,
de mii de ani, de către vitejii
înaintaşi care strigă din
morminte știute și neștiute,
pentru cine are auz să audă
„NE VOM ÎNTOARCE ÎNTR-O
ZI...!”

●
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UDMR - o afacere de milioane de euro anual din fonduri publice!UDMR - o afacere de milioane de euro anual din fonduri publice!

Dan
Tănasă

LLa cât se ridică val-
oarea fondurilor publice pe
care le încasează UDMR?
Care este baza legală de
finanțare a UDMR din fonduri
publice? În cele ce urmează vă
propun o analiză despre o
afacere de milioane de euro
anual din fonduri publice. O
afacere care se derulează pe
banii românilor și cu acordul în-
tregii clase politice.

Motto: ”UDMR nu este
un partid politic, ci o
organizaţie care reprezintă o
comunitate etnică în România.
Noi întotdeauna am spus că
UDMRtrebuie tratată altfel
decât un partid politic…”,
Tamas Sandor, președinte
UDMR Covasna și președinte
al Consiliului Județean Cov-
asna, februarie 2014

“UDMR nu este un
partid politic, ci un ONG al
comunităţii maghiare şi are
dreptul să-şi arboreze propriul
drapel. Nu vom arbora drapelul
României pe sediul
organizaţiei, totul va rămâne
ca şi până acum”, Borboly
Csaba, președinte UDMR Ciuc
și președinte al Consiliului
Județean Harghita, ianuarie
2009

România este singura
țară din Uniunea Europeană
care a permis, în mod legal,
constituirea unor formațiuni
politice pe criterii etnice.
Înființării Uniunii Democrate
Maghiare din România
(UDMR), în decembrie 1989, i-
au urmat înființarea Partidului
Civic Maghiar (PCM), în ian-
uarie 2008, și a Partidului Pop-
ular Maghiar din Transilvania
(PPMT) în septembrie 2011.
Unicul scop al acestor trei
formațiuni politice constituite
pe criterii etnice este acela al
obținerii autonomiei teritoriale
pe criterii etnice a așa-zisului

ținut secuiesc constituit din
județele Covasna, Harghita și
o parte a județului Mureș.
Extremiștii radicali și extremiștii
moderați sunt pe aceeași undă
atunci când vine vorba de au-
tonomie. Cei moderați
acționează din Parlamentul
României, Guvern și alte
instituții publice, cei radicali
acționează la nivel local în cele
trei județe.

Dintre cele trei
formațiuni politice maghiare,
doar UDMR este cea care
primește anual finanțare de la
bugetul de stat. Dacă până în
2009, UDMR era finanțată atât
ca partid politic, în baza Legii
nr. 27/1996 a partidelor politice
precum și a altor legi care
reglementează activitatea par-
tidelor politice, dar 
și ca organizație non-
guvernamentală (ONG) a
comunității maghiare din
România, din anul 2009
UDMR este finanțată exclusiv
ca ONG reprezentativ al
comunității maghiare din
România.

Finanțarea UDMR din fonduri
publice în perioada anilor

2000-2007

În perioada anilor
2000-2007, UDMR a fost
finanțată din bugetul Secre-
tariatului General al Guvernu-
lui României în baza Legii nr.
27/1996 a partidelor politice,
Legii nr. 43/2003 privind
finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor elec-
torale și a OUG nr. 8/2007 pen-
tru modificarea art. IV din OUG
nr. 1/2007 privind unele măsuri
pentru organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European și a art.
9^2 alin. 1 din Legea nr.
33/2007 privind organizarea și
defășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European. 

Potrivit adresei nr.
15C/232/rp/20.11.2008 a Sec-
retariatului General al Guver-

nului, sumele încasate anual
de UDMR, ca partid politic, din
bugetul Guvernului României
au fost următoarele: 389.784
lei – anul 2000; 616.938 lei –
anul 2001; 746.944 lei – anul
2002;  746.944 lei – anul 2003;
746.944 lei – anul 2004;
729.480 lei – anul 2005;
729.481 lei – anul 2006;
729.481 lei – anul 2007. În
aceeași perioadă, UDMR
încasează milioane de lei
anual din bugetul Secretariatu-
lui General al Guvernului
României prin intermediul unei
fundații pe care o controlează.

Astel, potrivit adresei
nr. 15C/33/rp/19.03.2014,
Fundația Communitas a în-
casat următoarele sume de
bani din fonduri publice:
1.726.030 lei – anul 2003;
5.000.000 lei – anul 2004 (an
electoral); 5.852.000 lei – anul
2005; 8.020.000 lei – anul
2006; 10.770.000 lei – anul
2007.

În ciuda sumelor
colosale pe care le-a încasat în
fiecare an și în ciuda faptului
că sumele au fost alocate unor
cetățeni români de etnie
maghiară, Fundația Communi-
tas are o pagină de internet ex-
clusiv în limba maghiară.

Finanțarea UDMR din fonduri
publice în perioada anilor

2008-2014

În anul 2008, UDMR
este finanțată în baza Legii nr.
27/1996 a partidelor politice
însă sursa finanțării este
schimbată. În temeiul Legii nr.
334/2006, începând cu anul
2008 finanțarea partidelor
politice se face din bugetul
public al Autorității Electorale
Permanente. UDMR a încasat
ca partid politic suma de
512.421 lei în anul 2008 și
suma de 80.122 lei în anul
2009. Din luna martie 2009
UDMR nu mai este finanțată
din fonduri publice în baza legii
partidelor politice. La fel și în

2010, UDMR nu mai figurează
ca încasând bani în baza legii
partidelor politice.

În aceeași perioadă,
UDMR încasează milioane de
lei anual din bugetul Secre-
tariatului General al Guvernu-
lui României prin intermediul
Fundației Communitas pe care
o controlează. 

Astel, potrivit adresei
nr. 15C/33/rp/19.03.2014,
Fundația Communitas  a în-
casat următoarele sume de
bani din fonduri publice:
14.250.000 lei în anul 2008 și
2.110.000 lei în anul 2009. În
perioada anilor 2010-2014
Fundația Communitas nu mai
este finanțară din bugetul Sec-
retariatului General al Guver-
nului României. Potrivit adresei
nr. 15C/28/rp/05.03.2014 a
Secretariatului General al Gu-
vernului, UDMR a încasat în
2009 suma de 13.072.660 lei
direct din bugetul Guvernului
României ca și ONG al
comunității maghiare din
România. În total, în 2009,
UDMR a încasat peste 15 mil-
ioane de lei din bugetul Guver-
nului României.

Începând cu anul 2009
UDMR este finanțată direct de
la bugetul Guvernului
României în baza statutului
său de ONG al comunității
maghiare din România.
Sumele încasate de UDMR în
perioada anilor 2009-2014
sunt colosale, ajugând la
aproape 21 de milioane de lei
în 2010 și la peste 18,5 mil-
ioane de lei în 2014.

Nu sunt bani pentru
școli și spitale, pentru UDMR,
da!

Documentele arată
faptul că UDMR a început în
anul 2000 cu o finanțare din
fonduri publice în cuantum de
389.000 de lei și a ajuns la
aproape 21 de milioane de lei
în anul 2010. Cifrele sunt de-a
dreptul stupefiante: finanțarea
din fonduri publice a UDMR a
crescut de 53 de ori în ultimii

14 ani. Asta în condițiile în care
numărul maghiarilor din Româ-
nia nu a crescut în toți acești
ani, ci a scăzut constant.

Extremiștii moderați
din UDMR sunt probabil sec-
torul cu creșterea cea mai
spectaculoasă atunci când
vine vorba de alocări bugetare.
În timp ce România închide
spitale și școli din lipsa fon-
durilor, alocările bugetale pen-
tru UDMR au explodat,
ajungând la aproape 21 de mil-
ioane de lei în 2010 și la peste
18 milioane de lei în 2014. La
aceste sume putem adăuga și
cele 7,3 milioane de lei cheltu-
ite exclusiv pe monumentele
comunității maghiare din
județele Covasna și Harghita
de către președintele UDMR
Kelemen Hunor în perioada
primului său mandat în fruntea
Ministerului Culturii, în pe-
rioada anilor 2009-2011.

Întrebări ce așteptă un
răspuns...

Se naște astfel o întrebare
legitimă: de ce nu mai este
finanțată UDMR în temeiul legii
partidelor poitice? O explicație
imediată ar fi aceea că UDMR
poate încasa sume mult mai
mari din fonduri publice dacă
este finanțată ca ONG și nu ca
partid politic. Stoparea
finanțării UDMR în baza legii
partidelor politice înseamnă
automat și faptul că UDMR nu
este un partid politic. Se naște
atunci o a doua întrebare
legitimă: ce caută UDMR în
Parlamentul României și în
Guvernul României de vreme
ce nu este partid politic? La
această întrebare trebuie să
răspundă cei care au benefi-
ciat de pe urma finanțării 
unei organizații extremiste
maghiare, fie că este vorba de
Partidul Social Democrat, Par-
tidul Național Liberal sau Par-
tidul Democrat Liberal.

●

Descurcăreții și-a lor ceată!Descurcăreții și-a lor ceată!

George
Petrovai

TTare plângăcioși au
ajuns românii. Îndeosebi de la
Decembriadă încoace, de când
toate s-au dus pe sfârlă și de
muncitori și țărani nu mai are
nimeni trebuință după ce fabri-
cile s-au închis, iar supermar-
keturi s-au tot deschis unde cu
gândul nu gândești, de lumea-
ntreagă la români privește și-
nvață cum totuși consumul
poate fi mărit printr-o justă
corelare a trebuințelor celor
mulți cu sporul disponibilizărilor
și al impozitelor, a activului de-
venit pasiv cu pasivul ajuns
catastrofal, a pozitivului
aproape inexistent cu negativul
omniprezent și omnipotent.
Firește, o asemenea
performanță nu este la în-
demâna oricui. Ea este opera
descurcăreților, acea pestriță
și-ntinsă tagmă, care a luat
locul defunctelor clase, marea
mândrie și masă de manevră
pentru regimul bolșevic, și în
care intră cam tot ce mișcă-n

țara asta – de la vlădică până
la opincă, de la ales până la
bosche ta r.Carac te r i s t i ca
fundamentală a descurcăreților
este eminamente reflexivă,
căci unii ca aceștia se dau de
ceasul morții să se descurce pe
ei și ai lor și nici prin cap nu le
trece să descurce ceea ce-i cu
putință, ori ceea ce scrie-n fișa
postului (am în vedere factorii
cu putere legislativă, executivă
și judecătorească), ci –
dimpotrivă – mai tare să-
ncurce lucrurile, întrucât ei știu
din instinct, din propria
experiență și din cea a
înaintașilor că mult mai lesne
se pescuiește în apele tulburi.
Privite de pe pozițiile moralei,
toate sensurile atribuite verbu-
lui a se descurca tind cu
insistență înspre zona
generoasă a nelegiuirii,
deoarece toate au foarte puțin
din străduințele oneste și foarte
mult din îndeletnicirile care
merg mână-n mână cu minci-
una, impostura, trădarea și
hoția. Dar, chiar dacă fac parte
din aceeași familie, poate fi
băgat descurcărețul-găinar, cu
măruntul lui scop de-a

supraviețui prin nemuncă și
ciordeală, în aceeași oală cu
descurcărețul-ștab, cel care-i
oricând pregătit să strângă de
gât mii și mii de semeni, doar
pentru ca neam de neamul lui
să poată huzuri? Cu toate
astea, adică în pofida distanței
ca de la cer la pământ dintre
cei doi, în cele mai multe cazuri
descurcărețul-găinar va fi mult
mai lesne dibuit și mai strașnic
pedepsit decât banditul cu
pretenții și blazon. E limpede
de ce! Pentru că înșiși legiuitorii
(apărătorii și împărțitorii
dreptății) caută să se descurce
cât mai abil și mai profitabil,
adică ferindu-se ca de foc să
se pună rău cu potentații zilei.
De unde decurge cu necesitate
concluzia: Ei nu sunt nici pe de-
parte veghetorii și apărătorii
dreptății, ci ai impresiei create
(de teamă pentru cei mulți și
nevoiași, de satisfacție pentru
îmbuibați) prin severitatea
pedepse-lor aplicate găinarilor
perseverenți. Ba și mai și.
Surprinși de iuțeala cu care unii
s-au îmbogățit (practic la în-
tuneric și peste noapte) și de
blândețea cu care acționează

legile în cazul lor, românii –
funcție de capacitatea lor
moral-intelectuală – în
formulări alegorice de tipul
Hoțul neprins e om cinstit, își
exprimă fie admirația față de
asemenea lichele, fie
dezamăgirea vizavi de
ineficiența justiției noastre.

Sigur că da, din tot-
deauna au existat descurcăreți
(istoria colcăie de ei), adică
aventurieri și impostori de mare
calibru, care, înzestrați de la
natură și/sau împinși de la
spate de noroc, au căutat să
exploateze la maximum șansa
ridicării în angrenajul social, pe
culoarele create prin lărgirea
fisurilor din corpusul social.

Unii dintre ei, precum
celebrul aventurier Iacob
Basilic Despotul, au reușit să
se cațere până la vârful pi-
ramidei sociale. Mai exact,
grecul de care se face vorbire,
a ajuns domnul Moldovei cu
numele de Despot Vodă, după
alungarea lui Alexandru
Lăpușneanu cu ajutorul
polonezilor. Dar iată alte două
memorabile exemple de acest
gen din istoria noastră, cu

consecințe devastatoare pen-
tru țară și popor: bolșevicii
(mulți dintre ei nevorbitori de
limba română, dar aduși la put-
ere de tancurile rusești) și
fripturiștii lui Ion Iliescu, de data
asta bolșevici cunoscători ai
limbii nostre, dar și ei susținuți
de străini.

Și mai e un lucru bine
știut de noi toți: cu cât cineva
dovedește mai multă
nerușinare și cu cât se bucură
de mai multă protecție din
partea mai-marilor zilei atunci
când nu toate capcanele pot fi
ocolite (Ex.: Victor Ponta hoț
dovedit și mincinos înrăit și cu
toate astea prim-ministru, Relu
Fenechiu cu dosar penal și
totuși, atâta vreme, ministru,
Adrian Năstase pușcariaș și
făcut de ciracii săi martir, poate
chiar erou etc.), cu atât are
parte de mai multă apreciere în
ochii confraților săi și despre el
se va spune că s-a descurcat
ori că știe de minune să se de-
scurce.

●



Ghimpele Națiunii

Televiziunea Română… LocalăTeleviziunea Română… Locală

Cezar 
A. Mihalache

SSuntem la un pas 
să consemnăm Televiziunea
Națională sub sigla… „TVRL”!
Dar nu ca o reîntoarcere la
acronimul Televiziunii Române
Libere, siglă sub care emisiu-
nile televiziunii de stat din De-
cembrie ‘89 s-au lepădat de
cenușiul celor două ore de
propagandă ceaușistă,
câștigându-și dreptul la demni-
tate, ci, într-o restrângere a
caracterului național, pășind
spre TVRL ca Televiziunea
Română Locală. Pentru că, nu
datoriile uriașe ale televizunii
deranjează. Nici forma imorală
de a colecta taxa TV. Și nici
măcar emisiunile anoste ale
unei televiziuni prăfuite sub
incompetența editorială și
aservirea politică… puterii.

Ceea ce deranjează
este caracterul NAȚIONAL al
Televiziunii publice. Iar când un
lider al maghiarimii politice vine
și ne vorbește despre necesi-
tatea introducerii TVR în
insolvență, ar trebui să deschi-
dem bine ochii. Deja am fost
văduviți de postul cultural al
TVR și suntem în fața unei per-
spective în care emisiunile în
limba maghiară vor exploda
„decembristic”, de la cele
câteva ore actuale, într-o tele-
viziune cu emisie non-stop.

Și cum ar fi oare ca, în
vreme ce TVR-ul românilor
este azvârlit în insolvență,
riscând inclusiv încetarea
emisiei până la aprobarea în
instanţă a planului de reorgani-
zare (bașca faptul că
insolvența ar da dreptul CNA

de a dispune și scoaterea TVR
din lista must-carry, adică din
lista programelor obligatoriu la
difuzare de către cabliști), stu-
dioul teritorial în limba
maghiară să capete licență
proprie, regională, așa cum
prevede acordul PSD-UDMR-
PCM. Da!, inclusiv „PSD-
PCM”, pentru că, deși UDMR a
adus pe ușa din dos radicalii
Partidului Civic Maghiar la gu-
vernare, punând la bătaie
parte din posturile de secretari
de stat pe care le-a obținut de
la PSD, social-democrații nu s-
au dezis nici până acum de
„subacordul” de guvernare din
aripa maghiară a Executivului.

Și nu este un scenariu
fantezist, fiind deja consemnați
nenumărați pași în acțiunea de
destructurare a unor instituții
simbol. Un proces care a în-
ceput prin deculturalizarea
brutală a TVR, a continuat cu
„maghiarizarea” conducerii Ra-
dioului Național, apoi
desființarea violentă sub pre-
textul ineficienței (financiare) a
postului TVR Cultural,
„întâmplător” chiar în vremea
în care la șefia Ministerului
Culturii era acela care astăzi,
ca președinte UDMR, vine și
„recomandă” introducerea TVR
în insolvență sau chiar
desființarea!, și care s-a ac-
centuat după revenirea PSD-
ului la putere, prin presiunile
exercitate de către puterea
pesedisto-hunistă pentru pro-
movarea prin ordonanță de
urgență a legii insolvenței care,
pentru televziuni și radiouri,
prevedea inclusiv „încetarea
emisiilor până la aprobarea în
instanţă a planului de reorgani-
zare”.

La acel moment, sub
impresia lăsată de desființarea
OTV și dar mai ales a valului
de amenzi date de CNA 
televiziunilor private, sub
amenințarea directă  a pierderii
licențelor de emisie în cazul
neplatei amenzilor (!), puțini au
fost cei ce și-au închipuit că di-
abolicul plan viza de fapt Tele-
viziunea și Radioul public. O
Televiziune care cu ușurință
putea fi zdrobită din cauza da-
toriior imense, dar un Radio
aparent improbabil de a putea
fi împins în insolvență având o
situație financiară execelentă.
Dar, când s-a promovat prop-
unerea reorganizării și
„echilibrării TVR” în așa fel
încât acesta să fie unit cât mai
grabnic cu Radioul într-o soci-
etate, ar fi trebuit să vedem
linia de finiș. Căci, orice „echili-
brare” a TVR (fie și prin anu-
larea datoriilor la bugetul de
stat) nu ar fi decât o rezolvare
temporară, iar fuziunea cu Ra-
dioul ar viza doar conturarea
momentului în care viitoarele
datorii ale televiziunii să în-
groape deopotrivă și soci-
etatea actuală de
Radiodifuziune. Pentru că o
televiziune acumulează în mod
inevitabil datorii și trage în cele
din urmă și radioul în groapa
insolvenței. Adică, doi dintr-o
lovitură!

Și mai este cel puțin
un semnal al loviturii de grație
care se vrea a se da Radio-
Televiziunii publice. Adoptarea
în Senat, prin aprobare tacită,
a unei legi care prevede plata
abonamentului radio-tv doar
de către abonații care doresc
acest serviciu! Și care va fi
primită cu brațele dechise de

către abonați, mai ales după
ce, tot ca parte a procesului de
accentuare a dezgustului față
de TVR (și emisiunile sale
fade!), s-a vehiculat inevitabila
creștere a taxei radio-tv. Și nu
știm dacă inițiatorii legii de
eliminare a obligativității plății
abonamentului radio-tv sunt
sau nu conștienți că sunt parte
a unui plan de destructurare a
TVR (mai ales că abona-
mentele obligatorii la televi-
unea publică se practică și în
țările cu democrații avansate!),
dar apariția acestei inițiative
chiar în contextul în care se
vorbește de insolvența TVR ar
trebui să le dea de gândit.

Și dacă tot li se pare
încă o stranie concidență, le
mai oferim un argument! CCR
tocmai ce a decis respingerea
sesizării preşedintelui Traian
Băsescu privind modificările
aduse legii de funcţionare a
Societăţii Române de Radiodi-
fuziune şi a Societăţii Române
de Televiziune. O „adnotare”
dorită de puterea pesedistă și
care prevede posibilitatea con-
stituirii de firme private prin de-
sprinderea unor structuri din
TVR și Radiodifuziunea
Română (prin acest „amenda-
ment” prevăzându-se că TVR/
SRR „pot înfiinţa persoane ju-
ridice de drept privat, pot
dobândi calitatea de asociat în
cadrul unor asemenea entităţi
sau pot achiziţiona
acţiunile/părţile sociale ale unei
societăţi comerciale exis-
tente”).

Adică, falimentarea,
forțarea falimentării prin anu-
larea obligativității taxei radio-
tv, aruncarea în insolvență,
posibilitatea constituirii de

societăți private pentru „sal-
varea a ceea ce se mai poate”,
în fapt, pași pentru crearea
Televiziunii Maghiare în Tran-
silvania și sfârtecarea a ceea
ce va mai rămâne din TVR (și
poate și din Radioul național)
între salvatorii-cumpărători
precum Ghiță și Voiculescu.
De fapt, punând umărul la de-
structurarea televiziunii și a ra-
dioului public-național! Adică a
acelor entități de care avem
nevoie mai ales în acest vre-
muri în care românismul este
lovit din toate părțile.

Și spunem destruc-
turare și nu lichidare căci, evi-
dent, puterea nu vrea 
să desființeze televiziunea
publică. Dincolo de ruperea și
enclavizarea studioului teritor-
ial în limba maghiară într-o
televiziune cu acoperire cel
puțin regională, puterea vrea
să-și păstreze partea leului.
Mai ales într-un an electoral și
mai ales într-un moment în
care televiziunile private sun
suspuse unei presiuni uriașe
de polarizare.

P.S.:

Cu nesimțire, Kelemen Hunor
vine și ne avertizează că sunt
trei soluții posibile pentru TVR:
„intrarea în incapacitate de
plată, insolvenţa sau
desfiinţarea televiziunii”. Adică,
toate trasând lichidarea 
postului public național!
Surpinzător? Nu, o simplă și
stranie „coincidență”…

●

Sondajele. Manipulare și avertisment...Sondajele. Manipulare și avertisment...

Iulian
Chivu

DDeși de o altă natură,
popularitatea lui Victor Ponta
are consistența celei cu care
ne agasează Bianca
Drăgușanu; are doar întin-
dere, nu și adâncime.
Înclinația românului de
condiție socială medie către
provizorat și platitudine,
probată în ceea ce
proiectează și împlinește, se
exprimă categoric în mai
toate sondajele de opinie și
acest lucru este de luat în
seamă dacă avem în vedere
ponderea acestui segment
de populație în structura elec-
toratului. Social-democrația
lui Victor Ponta tocmai aces-
tui segment se adresează cu
toate șansele credibilității. Și
așa se face că acest seg-
ment nu a dat importanța
cuvenită plagiatului din teza
de doctorat, nici ofensivei îm-
potriva ordinii și instituțiilor
statului din vara lui 2012, nici
sustragerii de la întâlnirea cu
Victoria Nuland, asistentul
secretarului de stat al SUA
când a venit la București, nici
„coincidenței” cu plecarea lui
din țară în „marțea neagră”
când Parlamentul a executat

o misiune legislativă care a
eșuat din fericire. Și tot așa
Victor Ponta s-a nimerit să nu
fie în țară când iredentiștii un-
guri agitau drapelele au-
tonomiei la Tg. Mureș și la
Odorhei. Concesiv, același
electorat îi iartă lui Ponta
tăcerea din zilele când rușii
lui Putin băteau pas de front
prin Crimeea și zăngăneau
Kalașnikovurile în Transnis-
tria, dar îl aplaudă când își
flutură spada de mucava spre
Palatul Cotroceni. Că pre-
mierul este el însuși o victimă
a propriilor consilieri este tot
mai evident din moment ce
se folosesc doar de râvna lui
în obiective strict electorale și
mai puțin în cele execu-
tive.Obișnuit cu trebuințe ale
conservării, același segment
electoral are încredere în
instituții de proximitate:
primării – 42,1 la sută; consilii
județene -32,1 la sută; gu-
vern -30,6 la sută. Încrederea
în Curtea Constituțională a
scăzut însă la 28,7 la sută (de
la 31,6 la sută în februarie). A
scăzut încrederea și în Parla-
ment de la 21 la sută  la 19,5
la sută, iar în partidele politice
de la 13,2 la sută la 11,7 la
sută. Românii cred în schimb
cu consecvență dintr-o mai
veche frustrare în Armată (65

la sută), Jandarmerie (59 la
sută), Poliție (47 la sută),
DNA 45,3 la sută. Popor
predilect pașnic, românii se
țin aproape de Biserică (62,3
la sută) cu majoritate
ortodoxă. Cifrele de mai sus
îi îndreptățesc pe cei mai
mulți români să rămână un
popor cu opțiuni predilect de
stânga. De aceea ei ar vota
în procent de 40,4 la sută cu
Alianța PSD – PC – UNPR, și
mai puțin cu PNL (17,6 la
sută), PDL (13,7 la sută),
PMP (9,1 la sută) etc. Că
sondajele sunt prilejuri de
manipulare fățișă a opiniei
publice, ne-o confirmă și
cifrele care vizau vinovăția
pentru ruperea USL: mai vi-
novat Crin Antonescu decât
Victor Ponta (respectiv 23,4
la sută și 17,1 la sută). Ba nu
mai spun că unii l-au găsit de
vină în această chestiune pe
Traian Băsescu (7,7 la sută).
Așadar nu este de mirare că,
potrivit altui sondaj, 42 la sută
ar vota cu actuala majoritate
parlamentară, numai 14 la
sută ar vota cu PNL și doar
zece la sută cu PDL. Și tot
același eșantion al electorat-
ului l-a indicat pe Victor Ponta
ca preferat în cursa pentru
prezidențiale, cu un procent
de încredere de 31 la sută. Și

la o distanță considerabilă,
deci destul de lejeră pentru
Ponta, vin din urmă Mihai
Răzvan Ungureanu și Crin
Antonescu (12 la sută). În
cultura politică a eșantionului
despre care vorbim, chiar și
Traian Băsescu ar avea
șansele lui, deși este știut că
acesta nu mai poate candida
la un al treilea amandat.
Dacă ne gândim că peste 2,5
milioane de români lucrează
cu forme legale în afara țării,
dar mai ales dacă ne gândim
la nivelul de cultură politică al
acestora, judecând după
opțiunile de dreapta expri-
mate cu alte prilejuri, în țară
răspund chestionarelor cei
mai mulți pensionari (52 la
sută din populație), agricul-
tori, populație rurală (46 la
sută), populație neocupată
(circa 40 la sută în 2013),
ușor influențabilă la speranța
unui loc de muncă, din care
aproximativ 23 la sută o
reprezintă tineri cu vârste
între 15 și 24 de ani. Cifrele
sunt peste ținta națională
estimată. Prezentarea aces-
tor procente  în sondaje este
o simplă manipulare a mar-
ketingului politic în care cred
fără îndoială tot aceia care au
și furnizat răspunsurile, în
ciuda comentariilor politice

competente ale analiștilor.
Totodată, cifrele sunt o
amenințare privind liberul
exercițiu electoral al
alegătorului constrâns se
exprimă doar din perspectiva
intereselor personale și nu a
intereselor naționale. Pro-
gramele politice electorale
ale partidelor formulează în
consecință deziderate prag-
matice mai mult în planul
nevoilor personale ale
alegătorilor și mai puțin în
planul politicilor sociale de
stat pe termen lung. E drept
că partidele de dreapta folos-
esc  aceste argumente în
campaniile lor, însă structura
demografică a electoratului
nostru din țară nu
promovează decât pașii
mărunți, adesea șovăielnici și
în salturi ai stângii care nici
așa nu se onorează cu locuri
de muncă, cu programe
naționale în sprijinul per-
soanelor singure, de inte-
grare a tinerilor din centrele
de plasament, cu reforme
concrete în sănătate, în
învățământ, în asistența
socială etc.
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