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Cezar 
Adonis Mihalache

TTocmai ce ne-a si-
fonat un clenci din dosar.
Pentru că, dacă „pe surse”,
presa nu a aflat și despre al
treilea aspect al matrapa-
zlâcurilor puse la cale de con-
ciliul rozaliu Hrebe-Șova, a
avut grijă dânsa să ne in-
formeze. Că a făcut-o doar
pentru a a fi prima care dă la
iveală vestea, nici nu mai
contează. Numai că, dacă
presa afla pe alte surse decât

cele ale magistratului, precis
(se) asmuțea Inspecția
judiciară a CSM-ului. Dar,
cum tocmai șefa ÎCCJ a dat
informația, nu o să se au-
tosesize. Eventual să se „au-
tosuspende”.

Treaba e că, pe
surse, știam că rozătoarele
pesediste ale statului de
drept trăgeau tare să
plesnească din țâțâni bala-
malele „nevinovaților” de la
Jilava, Rahova și alte centre
de reeducare a clasei politice.
Lucrau de zor la fotocopierea
unei legi de amnistie sau
grațiere (funcție de
președintele de țară ieșit din
urne) pe care să o aibă gata
de pus pe masă. În principiu,
președintele Ponta. Iar dacă
acesta nu iese președinte,
rămâne scenariul al doilea,
cu declararea neamțului ca
inapt de ingrat în integritatea
sa, și eventuala semnare a
actului de către președintele
interimar.

Dar nimeni nu știa că
minigrupul de rozătoare lucra
la o treabă și mai subversivă.
Manevrarea unui articol de
lege pentru ca personale
aflate în funcții politice să nu
mai fie acuzate de șantaj,
folosire de influență ori abuz
în funcție. Nimeni nu avea
habar, dar ne-a informat șefa
ÎCCJ. Cu o replică demnă de

orizontul care s-ar putea pro-
fila după alegeri, acel
amestec de „1984” și ferma
animalelor într-o butaforie
pesedistă.
Pentru că, tare pe poziții, șefa
ÎCCJ a trasat de facto un NU
hotărât ideii de aministie și
grațiere. Nu acum, pentru că
va exista viață magistrală, și
jocuri de făcut, și după
alegeri! Așa că doamna mag-
istrat, încălecând magistral
independența puterilor în
stat, a înfipt gheara justiției în
gâtul legislativului, consid-
erând că nu este momentul

ca parlamentul să se
pronunțe pe cele trei
chestiuni. A fost al doilea fault
major la statul de drept, după
sifonarea primei informații,
dar nu o să se „autosesize” la
CSM pentru o asemenea
chestiune măruntă, nu?!
Vorba aceea, măruntă față de
cele ce o să urmeze după
alegeri.

Inspecția judiciară
are alte lucruri de cercetat,
majoritar găinării de texte, nu
de lege, ci de presă, puse în
tușa printului de feluriți politi-
cieni care azvârlă șobolani de
presă pentru a testa cât de
imun mai este statul de drept.

Aceeași doamnă,
care parea a avea o singură
legătură cu Doamna cu
balanță, legătura la ochi când
vine vorba de statul de drept,
de statul de drept, nu ăla al
lor, vegheat de cerberii de la
Inspecția judiciară, ci statul
de drept al nedreptății noas-
tre, al simplilor muritori, a mai
îngânat ceva. De data
aceasta despre deplaasarea
abuzivă impusă zecilor de
martori băgați în autobuzele
ÎCCJ, autobuze care nu se
deosebesc prea mult de
dubele DNA (atâta doar că au
mai multe ferestre!), martori
transportați nicidecum abuziv,
consideră deloc magistral
doamna magistrat, sute de

kilometri pentru a da cu sub-
semnatul, câteva minute, la
București. Că doar nu era să
meargă judele de Referen-
dum, el, ditamai Vlădică, pe
la sate, să ia declarații lui
opincă, suferindul cel întins
între balamalele cârjelor?!

Doamna fără balanță
nu vede dară nici un abuz. Nu
vede nici aberația tracasare
la București a unor nevăzători
și surzi. Pentru care, firește
se va face o altă delegație-
deplasare, probabil, la cen-
trele oftamologice și cele
pentru hipoacuzici să poată fi

totuși chestionați.
Și nu feluritele

chițăituri, înregistrate ambi-
ental, ale șobolanilor politici
reprezintă cea mai mare
mârsăvie a acestor zile. Că
poate chițăiau metaforic a
scenariu de derutat
procurorii, fiind greu de crezut
că nici măcar sobolanul ăl
mare, rozaliu, să nu fi avut
habar că are microfoane prin
preazmă, în cazul lui Șova
funcționând poate singura
replică cu staif a lui Dragnea,
despre prostia ca infracțiune
și cât ar durea ea (dar stai să
vezi ce o să-l doară, la dos,
abuzul de la la referendum,
dar despre asta o să-i
povesteacă, la vizite, „Bom-
bonel”, iar în celulă „Felix”!).
Mârșave sunt acțiunile de
umilire a bătrânilor. Care con-
stituie cărămizile statului de
nedrept care se clădește.
Acela al prezumției de
vinovăție în care oamenii sunt
puși să-și demonstreze ei
nevinovăția. 

●

Locotenenții lui Ponta Locotenenții lui Ponta 
se grăbesc...se grăbesc...

Iulian 
Chivu

SSoarta PSD mi se pare
de la o vreme a se identifica
celei a Imperiului Roman di-
naintea scindării aureliene
fiindcă resorturile disciplinare
care sufocă orgoliile par să fi
cedat. Până și campania
electorală a lui Victor Ponta,
dacă nu îi este cauză, sigur îi
este efect. Interceptările lui
Hrebenciuc din dosarul DNA,
devenite publice nu cu multă
vreme în urmă, au avut darul să
tulbure apele la vârful partidului
dezvăluid că Dragnea nu s-ar
mai bucura de sprijinul unei
majorități care să-l aducă la
șefia partidului în ipoteza că Vic-
tor Ponta va ajunge la
Cotroceni. Directe sau indirecte,
schimburile de replici dintre
pretendenți l-au determinat pe
Ponta să intervină autoritar:
„Deocamdată eu sunt șeful
PSD-ului!” Că vorbele au
amuțit, nu însă și ambițiile, e
doar o invitație disciplinară în
virtutea Deciziei de la Orăștie
care interzice oricui să-și facă
înainte de 18 noiembrie cam-
panie pentru a accede la șefia
partidului.

În consecință, nu ar fi
exclus ca tocmai aceia care se
văd refuzați de șansă să nu se
mai implice în susținerea lui
Ponta pentru a nu da satisfacție
succesorilor „oficiali” sau de
drept ai acestuia. Sigur este că
nici în Teleormanul lui Dragnea,
unde „nu voturile contează, ci
acela care le numără”, certitu-
dinile au diminuat și din cauza
dezamăgirilor guvernării PSD,
dar și pentru că teama de brațul
legii va mai tempera elanurile
misionarilor din secțiile de
votare, chiar dacă mișcările pri-
marilor aduși în partid prin
Ordonanță ar fi promițătoare
după calcule și rațiuni oculte;
votul de partid scade și el.

Oricât am admite însă
că disciplina de partid va stopa
derapajele de vanități,
turbulențele de imagine ale
PSD după dosarele DNA care
au trimis după gratii o serie de
nume grele din partid afectează
șansele lui Ponta de a obține un
număr de voturi liniștitor încă
din primul tur. Eforturile elec-
torale ale PSD angajate în
prezidențiale, și acum ca și
altădată, sunt calibrate pentru
un scor de 100 la sută, însă ten-
siunile care mocnesc de intenții
revendicative precum în
cazurile Șova, Vanghelie, Voicu
și, de ce nu, chiar în disputa
Ghiță-Dragnea, trag în jos
poziția lui Ponta dacă nu în son-
daje, sigur în intenția de vot.
Criza morală a partidului, după
recentele arestări, asociată cu
dezamăgirile guvernării ‒ re-

ceptate și de electoratul PSD ‒
îl vor duce mult în josul
preferințelor majoritare pe Victor
Ponta. Să-și fi încheiat oare
istoricește misiunea partidul
conceput de Ion Iliescu pe
funcția recuperării vechilor elite
și pe tehnicile manipulării unei
mulțimi mereu consistente? Nici
natura disensiunilor din partid
din ultima vreme, nici criza
morală prin prăbușirea liderilor
nu par să anunțe încă un final
de această natură, ori este sigur
că mitul social-democrației
românești este puternic zdrun-
cinat și prin prăbușirea idolilor și
prin dezamăgirile de grup: lipsa
locurilor de muncă promise, ma-
jorarea unor impozite și taxe,
adâncirea decalajelor dintre
grupurile sociale etc.

Ieșirea liberalilor din
USL a dat doar semnalul de
alarmă în PSD, însă asta nu a
însemnat și declinul propriu-zis.
Nici prăbușirea idolilor, despre
care vorbeam, nu a afectat prea
mult partidul al cărui nume e de-
mult asociat cu corupția și clien-
telismul. Nici eșecul Nabucco
ori al gazelor de șist, nici
stagnarea lucrului la autostrăzi,
nici buimăcia diplomatică între
Orient și Occident nu ar fi
cântărit prea greu, iar că se
bucură de simpatia partenerilor
externi, comunitari și transat-
lantici, nu impresionează pe ni-
meni. Marea dezamăgire pentru
electoratul tradițional a venit
însă dinspre Victor Ponta însuși,
nu din partea lui Băsescu, așa
cum i-o relevă într-o scrisoare și
Gabriel Liiceanu. Ar fi fost de
dorit și prudent ca premierul,
după ce și-a ascuns intenția de
a candida la președinția ale
cărei funcții au fost restrânse
sub guvernarea lui, să nu fi
făcut din Traian Băsescu o
redută atât timp cât acesta nu îi
este contracandidat și cât timp
statuia lui Băsescu nu a cedat la
niciun referendum și nici la alte
încercări de demolare. Ținta
falsă nu a putut să ducă în
eroare prea multă vreme
așteptările concrete ale celor
care nădăjduiau la locuri de
muncă, la majorări de pensii și
salarii iar nu la majorări de ac-
cize.

Traian Băsescu, chiar
dacă nu are sprijinul larg al
dreptei compozite, chiar dacă
nu mai are interese directe în
această campanie, rămâne
pentru Victor Ponta un coșmar,
dacă nu cumva leul care și mort
se cere ocolit. In plus, sfidarea
trufașă a oricărui alt contracan-
didat, fie și a aceluia care i-ar
putea fi premier, nu-i mai
convinge nici pe naivi. 

●
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Cotul Donului 1942 - eroism, jertfă, trădare...Cotul Donului 1942 - eroism, jertfă, trădare...

Ilie
Șandru

ÎÎn 2012 ieşea de
sub tipar ediţa I a cărţii-doc-
ument COTUL DONULUI
1942, prin strădania unui
colectiv de scriitori
basarabeni, avândul ca co-
ordonator pe prof. dr. Vasile
Şoimaru, din Chişinău. În
anul următor, 2013, a văzut
lumina tiparului cea de a II-a
ediţie „revăzută şi
completată”, care, la fel ca
şi prima ediţie, a fost deja
lansată într-o serie de
localităţi din România.
Tipărirea primei ediţii a cărţii
în 2012 nu a fost deloc
întâmplătoare, ea marcând
împlinirea – comemorarea,
mai bine zis! – a 70 de ani
„de la marea tragedie
românească” petrecută la
Cotu Donului, în 1942, în

tinpul celui de Al Doilea
Război Mondial, acolo
unde, după aprecierea lui
Vasile Şoimaru, „s-a scurs
un milion de litri de sânge al
unor români nevinovaţi”! 

Există, în acest mo-
ment un semn care să
amintească de această
uriaşă jertfă românească,
pentrecută departe de
hotarele ţării, pe pământ
străin? NU! Nici pomeneală!
Ba da, există totuşi unul: o
cruce „confecţionată” din
crengi, de către Vasile
Şoimaru, de care a aninat o
imagine a Tricolorului româ-
nesc, ruptă din cartea sa
„Poeme în imagini”! Asta e
tot!

Când am citit prima
ediţie a cărţii, dăruită de
autor – între timp am primit-
o şi pe cea de a doua – am
privit subtitlul cărţii şi am
stat multă vreme încercând
să mă lămuresc pe mine în-
sumi asupra sesnsurilor
celor trei cuvinte: eroism,
jerfă, trădare. Despre
semnificaţia primelor două
nu aveam niciun dubiu: la

Cotu Donului, în 1942, ca
de altfel la Stalingrad şi în
Stepa Calmucă, s-au înscris
pagini nemuritoare de ero-
ism în care ostaşii din Ar-
matele a III-a şi a IV-a s-au
acoperit de glorie, elogiaţi
fiind chiar de Hitler. Dar tot
acolo jertfa de sânge pe
care ei au plătit-o, odată cu
viaţa, se apropie de toate
celelalte luate la un loc!
Peste două sute de mii de
morţi, „îngropaţi acolo fără o
sfântă slujbă dumnezească,
fără cruce, fără
pomenire...”!

Nu mă puteam
deloc lămuri asupra cuvân-
tul „trădare”. Mă tot între-
bam: cine oare o fi trădat la
Cotu Donului, în 1942?
Comandaţii diviziilor 7, 11,
13, 14 sau 15, cele care se
aflau în componenţa Ar-
matei a III-a, aproape
defiinţate, prin uriaşele

pierderi pe care le-au
suferit? Sau, poate, chiar
generalul Ion Alecu Sion,
coamandantul Armatei a III-
a, cel care a dat ordin să se
împartă ultimele cartuşe
celor vreo 3000 de oastaşi –
atâţia câţi au mai rămas, din
zecile de mii ale diviziilor
amintite - după care a
rămas să moară şi el alături
de ostaşii săi?

Nu, aveam să mă
lămuresc din paginile cărţii
lui Vasile Şoimaru, despre
ce fel de trădare este vorba.

O trădare la fel de
odioasă ca şi cea ce s-ar fi
putut petrece acolo, pe
câmpul de luptă, aşa cum a
fost, de exemplu, cu cea a
colonelului Alexandru Stur-
dza, atunci când Armata
Română se afla într-o
situaţie aproape deisperată,
pe frontul din Moldova, în
Primul Război Mondial.

Este trădarea
guvernaţilor de azi ai
României faţă de eroii nea-
mului românesc, ale căror
trupuri au putrezit la Cotul
Donului, la Stalingrad şi în

Stepa Calmucă! „De ce nu
vin românii să adune
rămăşiţele pământeşti ale
conaţionalii lor, pentru că
ceilalţi foşti aliaţi ai Axei au
curăţat solul Caucazului de
Nord de aceste rămăşiţe(...)
Şi azi plugurile mai întorc în
brazde osemintele ostaşilor
români. Şi n-am observat
până azi niciun interes din
partea românilor, nicăieri nu
există pe aici vreun cimitir
sau monument românesc”.
Aşa i-ai spus lui Vasile
Şoimaru cei care a stat de
vorbă în timpul celor trei
călătorii făcute pe acele me-
leaguri pe care în urmă cu
mai bine de 70 de ani
curgea sânge românesc.

Şi-atunci oare nu
avem dreptul să ne
întrebăm – şi să întrebăm,
ca şi autorul cărţii - „să fei
posibil aşa ceva, să zacă în
pământul din Kuban mii de

ostaşi români morţi şi nici-
unui oficial român să mnu-i
dea de gândit să intreprindă
ceva pentru recupararea
deminităţii româneşti”? Şi
mai departe. „Vizitând
oraşele Belaya, Kalitva, Mo-
rozovsk, Surovikino, Kalaci
de pe Don, precum şi
staniţele căzăceşti de pe
aceste locuri, am găsit
aceeaşi atitudine „patriotică”
din partea oficialilor noştri
faţă de memoria eroilor
căzuţi pe Frontul de Est”.

Autorul a vrut să se
convingă dacă şi foştii noştri
aliaţi au manifestat aceeaşi
atitudine „patriotică” faţă de
conaţionalii lor, care îşi
dorm somnul de veci prin
stepe ruseşti dintre Don şi
Volga. 

Iată ce a găsit.
Memorialul german, din
apropierea localităţii
Rossoşki, ,,este unul de
toată frumuseţea – nimic
asemănător nu mai
văzusem până acum şi nici
nu ştiu dacă mai există pe
lume aşa ceva –a fost inau-
gurat ăe 15 mai 1999, după

doi ani de negocieri dintre
guvernele Germaniei şi cel
al Federaţiei Ruse(...)Nu-
mele celor 240 de mii de
ostaşi au fost dăltuite în
zidul de granit şi pe cele 107
cuvâburi memoriale”. 

Şi, totuşi, iată tre-
buie să le fim recuncători
nemţilor. Fiindcă „într-un
colţ al cimitirului vechi, în
anul 2000, au fost înhumate
şi rămăşiţele pământeşti ale
celor 625 de ostaşi români”.
Şi tot acolo se află şi „o
plăcuţă comemorativă din
marmură neagră pe care,
pe care este încrustat
următorul text în limbile rusă
şi română: Aici odihnesc
militarii români căziţi la Stal-
ingrad în cel de al Doilea
Război Mondial”!

Am putea să ne
bucurăm, nu-i aşa, că nemţii
s-au dovedit mai omenoşi şi
mai generoşi faţă de eroii

noştri. Măcar faţă de câţiva
dintre ei! După cum poate ar
trebui să le fim
recunoscători şi ungurilor
fiindcă şi ei, la rândul lor, au
ridicat, în localitatea Rud-
kino „cel mai grandios me-
morial unguresc din
lume,care este iluminat
nopţi în şir, de vară şi de
iarnă, iar „focul memoriei”
nu se stinge niciodată, pen-
tru că a fost construită şi o
conductă specială de gaz,
de zeci de kilometri...”! 

Spun că ar trebui să
le fim recunoscători fiindcă
acolo se află şi osemintele a
o sută de mii de combatanţi
de etnie română căzuţi pe
Don, mobilizaţi în armata
ungară.

Nu am putea spune
că oficialii noştri de azi nu îşi
mai aduc aminte, măcar din
când în când, de cei ce au
„suferit moarte de eroi”. Şi-
atunci se organizează câte
o comemorare a acestora,
prilej cu care se 
rostesc cuvinte frumoase,
precum ,,Dumnezeu să-i
odihnească pe ai

noştri:bunici, unchi, fraţi
care au murit pentru ţară”!
Au apărat-o, bieţii de ei,
pentru ca cei de azi, adică
nepoţii lor, s-o vândă la
străini, pentru un pumn dear
ginţi!

În urmă cu un an, în
octombrie 2013, am-
basadroul României în
Federaţia Rusă promitea că
„în cel mai scurt timp, vor în-
cepe lucrările pentru
construcţia primului cimitir
de campanie românesc din
zona Stalingrad-Cotul
Donului-Stepa Calmucă”!
Credeţi cumva că s-a în-
tâmplat ceva, până acum, în
octombrie 1914? 

Nimic altceva decât
din nou „praf aruncat în
ochii fraierilor”, după cum
bine spune Vasile Şoimaru.
Îi cunoaştem prea bine pe
cei care s-au cocoţat azi pe
creanga cea mai de sus a
puterii, le cunoaştem şi
năravul, pentru a-i mai
putea crede. Însă, poate,
odată şi-odată ,să
putrezească şi craca
aceea... Şi-atunci, odată cu
craca putredă ce se va
rupe, se va risipi definitv şi
năluca rătăcioare din capul
celor care acum se cred
veşnici. 

Până atunci, le vom
aminti însă două strofe
dintr-o poezie cu autor ne-
cunoscut, găsită în raniţa
unui ostaş mort pe frontul
pătimirii noastre din toamna
anului 1918, pe care o re-
produce şi Vasile Şoimaru
în cea de a doua ediţie a
cărţii sale COTUL DONU-
LUI 1942: „Nu plânge,
maică Românie, / Că am să
mor neîmpărtăşit! / Un glonţ
pornit spre pieptul tău, / Cu
pieptul meu eu l-a oprit...//
Nu plânge, maică Românie!
/ Adună tot ce-i bun sub
soare; / Ne cheamă şi pe
noi la praznic, / Când
România va fi Mare!”.

●
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Șapte motive simple pentru care Victor Ponta Șapte motive simple pentru care Victor Ponta 
NU merită votul meu!NU merită votul meu!

Dan
Tănasă

VVictor Ponta nu merită
votul meu. Nici acum și nici în
viitor. Dacă mă uit la modul în
care înțelege să facă politică
acum, pentru mine este deja
mult prea vizibil faptul că nu
există absolut nicio diferență
între el și Traian Băsescu. Am
și câteva motive pentru care
afirm faptul că Victor Ponta nu
merită votul meu:

Traseismul politic. Vic-
tor Ponta a condamnat în
permanență traseismul politic.
Dar a făcut-o doar atunci când
era în Opoziție. Atunci când a
ajuns la putere însă, Victor
Ponta a beneficiat din plin de
efectele traseismului politic.
După ce a câștigat alegerile
din iunie 2012 și mai apoi pe
cele din decembrie 2012, Vic-
tor Ponta și PSD au adus în
PSD parlementari din alte par-
tide. Traseismul politic e toxic
doar atunci când parlamentarii
pleacă din PSD, atunci când ei
vin în PSD traseismul politic nu
mai este ceva chiar atât de
rău.

Mai mult chiar, în 2014
guvernul pe care îl conduce
Victor Ponta a adoptat o
ordonanță de urgență care a
legiferat practic traseismul
politic, permițând aleșilor locali
care vor să își schime partidul
în timpul mandatului să facă
acest lucru fără să-și piardă
mandatul. Iar motivația lui
Ponta în luare acestei decizii a
fost foare matură: și ceilalți au
făcut la fel. Urmare acestei
ordonanțe, sute de aleși locali,

primari și consilieri locali, au
trecut la PSD.

Românii din afara
granițelor. Cine nu votează, nu
conteză. Românii din afara
granițelor suportă de ani de
zile aceste vorbe.

Omul politic Victor
Ponta nu are nici cea mai mică
preocupare pentru soarta
românilor din afara granițelor,
fie că vorbim de românii care
au emigrat, fie că vorbim de
românii din comunitățile is-
torice din jurul granițelor. Și
pentru că nu se putea altfel,
Ponta a transferat acest dezin-
teres personal în activitatea
Guvernului României, sau mai
bine zis în lipsa de activitate.

Deși partidul pe care îl
conduce se face responsabil în
bună măsură de exodul a
peste 3,5 milioane de români
în ultimii 25 de ani, români care
au fugit tocmai datorită modu-
lui în care Victor Ponta și PSD
au înțeles să conducă Româ-
nia, Victor Ponta nu are nimic
să le transmită românilor
plecați din țară. Nu are nicio
ofertă, nicio vorbă bună. Nu-i
încurajează, nu-i apără, nu-i
sfătuiește. Românii din afara
granițelor contează pentru Vic-
tor Ponta doar în măsura în
care pot produce voturi. În rest
sunt lăsați singuri, să se des-
curce.

Corupția. Victor Ponta
nu s-a delimitat niciodată pub-
lic de vreun corupt din partidul
pe care îl conduce. Con-
damnarea corupției în general
nu face parte din vocabularul
politic al prezidențiabilului Vic-
tor Ponta. Ponta nu s-a delimi-
tat public niciodată nici de cei
acuzați de fapte și corupție și

nici de cei care au fost
condamnați definitiv pentru
fapte de corupție.

Deși este una din
temele majore care preocupă
și macină societatea
românească, eradicarea
corupției nu face parte din
preocupările politice ale candi-
datului Victor Ponta tot așa
cum nu face parte nici din
preocupările instituționale ale
Premierului Victor Ponta.

Clanurile mafiote. Nu
există oraș mai mare în Româ-
nia care să nu fie sugrumat de
unul sau mai multe clanuri
mafiote care controlează zona.
Trafic de carne vie, trafic de
droguri, sechestrări de per-
soane, taxă de protecție. Dacă
trăiești într-un oraș mai mare ai
auzit probabil știri despre ast-
fel de clanuri mafiote locale și
despre faptele lor. Ceea ce cu
siguranță nu ai auzit însă sunt
politicienii care își propun să
pună capăt acestor clanuri
mafiote sau măcar să mimeze
o preocupare a scăderii
criminalității.

La fel stau lucrurile și
în cazul lui Victor Ponta. Într-o
țară în care marile orașe sunt
terorizate de clanurile mafiote,
premierul României nu suflă o
vorbă despre asta. Clanurile
mafiote, la fel ca eradicarea
corupției, nu fac parte din
preocupările lui Victor Ponta.
Nici măcar în tipul campaniei
electorale, atunci când politi-
cianului român în general îi
place cel mai mult să mintă.

Proiecte de viitor. Nici
politicianul Victor Ponta și nici
Premierul Victor Ponta nu au
un plan de viitor pentru Româ-
nia. Eu, ca simplu cetățean, nu

știu unde vrea să ajungă Victor
Ponta cu România peste cinci
ani sau peste zece ani. Ponta
nu are niciun plan pe termen
mediu și lung pentru români
sau pentru România. La fel
cum nici Băsescu nu a avut.
Pentru Ponta totul se
desfășoară aici și acum, gu-
vernarea de azi pe mâine.
Fără plan, fără obiective, doar
cu prostirea celor mulți.

Românii din Covasna
și Harghita. Cine nu votează,
nu conteză. Și românii din Co-
vasna și Harghita știu foarte
bine ce înseamnă faptul că vo-
turile lor nu valorează în calcu-
lul politic de la București. Iar de
25 de ani, românii din Covasna
și Harghita sunt lăsați în afara
acestui calcul politic. Iar Victor
Ponta a dovedit deja că nu
este cu nimic diferit de ceilalți
politicieni în această chestiune.

Victor Ponta a cedat în
fața UDMR în chestiunea
steagului secuiesc arborat pe
clădirile publice și a inscripțiilor
în limba maghiară de pe
instituțiile publice din Covasna
și Harghita.

La cererea UDMR,
Ponta a schimbat doi prefecți
în Covasna care au îndrăznit
să aplice legea și să pună
capăt ilegalităților UDMR, în
timp ce în Harghita a menținut
un prefect, apropiat al min-
istrului Apărării, Mircea Dușa,
care nu a făcut nimic pentru a
aplica legea în cazul steagului
secuiesc și a inscripțiilor în
limba maghiară.

Victor Ponta a ignorat
doleanțele românilor din cele
două județe și a fost tot timpul
preocupat doar de solicitările
UDMR. Mai mult chiar, Guver-

nul Victor Ponta a fost primul
guvern de după 1989 care a
dat în judecată Forumul Civic
al Românilor din Covasna și
Harghita, culmea!, pentru a im-
pune limba maghiară la un
concurs pentru ocuparea unui
post în administrația publică
locală.

Clasa de mijloc. Victor
Ponta și PSD sunt incapabili să
înțeleagă că o națiune
sănătoasă are o clasă de mi-
jloc sănătoasă, educată și
ocupată cu locuri de muncă
care îi asigură venituri de-
cente. Preocuparea excesivă a
lui Victor Ponta pentru un elec-
torat rural, needucat și care își
duce traiul de azi pe mâine nu
poate constitui dovada unei
preocupări pentru viitorul aces-
tei națiuni. Din contra. Victor
Ponta și PSD nu au absolut
niciun interes să
îmbunătățească educația și
sănătatea acestui popor care
dispare de la an la an. Victor
Ponta nu are o soluție pentru
criza demografică a României.
Mai grav este că nici nu-și
propune s-o găsească.

P.S. 1: Nu mi-am propus să
identific toate motivele pentru
care Ponta nu merită votul
meu. Am enumerat doar
câteva din simplul motiv că nu
vreau să plictisesc.

P.S. 2: Dacă Ponta nu merită
votul meu nu înseamnă că Jo-
hannis, Udrea sau Macovei îl
merită.
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Acta est fabula! Decizia IREVOCABILĂ a Acta est fabula! Decizia IREVOCABILĂ a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a RomânieiÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României

Arborarea steagului
secuiesc al judeţului Harghita
este discriminatorie la adresa
românilor!

În 26 noiembrie 2009,
Consiliul Judeţean Harghita, la
propunerea preşedintelui Bor-
boly Csaba, a adoptat
Hotărârea nr. 269 /2009, prin
care aşa-zisul steag al ţinutului
secuiesc să devină drapelul
judeţului Harghita. Cu alte cu-
vinte un simbol etnic, secuiesc,
devenea simbolul reprezenta-
tiv al întregului judeţ, fără a ţine
seamă de celelalte etnii ale
judeţului, în primul rând de
dorinţa românilor, numeric mi-
noritari în judeţul Harghita, prin
care se propunea ca drapelul
judeţului să conţină şi ele-
mente simbolice româneşti.

În această situaţie, trei
dintre societăţile culturale
româneşti: Fundaţia Culturală
„Miron Cristea”, Societatea
,,Radio Ardealul” şi Societatea
„Glasul Călimanilor”, toate din
municipiul Topliţa, membre ale
Forumui Civic al Românilor din
Covasna, Harghita şi Mureş,
au atacat în instanţă hotărârea
respectivă, având în vedere că
Hotărârea 269/2009 a Consili-
ului Judeţean Harghita, este o

încălcare a drepturilor
cetăţeneşti, dar şi o discrim-
inare gravă a românilor
harghiteni. 

În acelaşi timp, cele
trei organizaţii româneşti au
sesizat şi Consiliul Naţional
pentru Combaterea
Disciminării. Demersul juridic
al celor trei organizaţii a fost
respins, atât de către Tri-
bunalul Judeţean Harghita, cât
şi de CNCD, care a considerat
că steagul respectiv, adoptat
ca drapel al judeţului Harghita,
nu constituie o discriminare la
adresa românilor harghiteni.

În această situaţie,
procesul a ajuns la Curtea de
Apel Târgu Mureş. Curtea a
constatat că adoptarea
Hotărârii 269/2009, a Consiliu-
lui Judeţean Harghita, cât şi
Hotărârea nr. 4 din 11 ianuarie
2012 a CNCD sunt ilegale şi
constituie acte disciminatorii 
la adresa românilor
harghiteni(Decizia nr.204 /
2013. Cu toate acestea, aşa-
zisul steag al unei unităţi teriro-
rial- administrative inexistente,
numită ,,ţinutul secuiesc”,
continuă să fluture pe toate
instituţiile publice ale statului
român: consiliul judeţean, con-
siliile locale, şcoli, grădiniţe,
instituţii culturale etc., fără să

se ţină seamă de faptul că
Hotărârea 269/2009 a fost
anulată de Curtea de Apel
Târgu Mureş irevocabil.

În acelaşi timp,
nemulţumite de Decizia Curţii
de Apel Târgu Mureş, atât
CNCD, cât şi Consiliul
Judeţean Harghita au făcut re-
curs la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a României. Zilele
trecute, mai precis în data de
15 octombrie a.c., aceasta a
dat verdictul definitiv şi irevo-
cabil.

Prin el, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a României
a respins, miercuri, 15 oc-
tombrie a.c. recursurile formu-
late de Consiliul Naţio-
nal pentru Combaterea
Discriminării şi Consiliului
Judeţean Harghita împotriva
Sentinţei Curţii de Apel Târgu
Mureş, din data de 11.01.2012,
pronunţată în Dosarul
nr.22/2010, prin care se con-
stata faptul că arborarea
steagului secuiesc al judeţului
Harghita este discriminatorie
faţă de românii din judeţul
Harghita. Iată şi textul acestei
Decizii:

„Prin Decizia nr. 3798
din 15 octombrie 2014 Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a
României respinge recursurile

declarate de Consiliul Naţional
pentru Combaterea
Discriminării şi de Judeţul
Harghita, prin Consiliul
Judeţean Harghita împotriva
Sentinţei nr.204 din 9 aprilie
2013 a Curţii de Apel Târgu
Mureş, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ 
şi Fiscal, ca
nefondate.IREVOCABILĂ.
Pronunţată în şedinţa publică,
astăzi, 15 octombrie 2014.”

În legătură cu această
decizie se impun cel puţin
două întrebări:

1. Au de gând Asztalas Csaba,
preşdintele CNCD şi Borboly
Csaba, peşedintele Consiliului
Judeţean Harghita să respecte
sentinţa IREVOCABILĂ a Înal-
tei Curţi de Casaţie şi Justiţie a
României, ori îşi prezintă ime-
diat demisiile?;

2. Cine are obligaţia legală
pentru luarea măsurilor în ved-
erea transpunerii în viaţă a DE-
CIZIEI nr.3798, din 15
octombrie a.c. a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie a României?

În acelaşi timp, faţă de
acestea, Forumul Civic al
Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş solicită tu-

turor factorilor responsabili din
cele trei judeţe să ia toate
măsurile ce se impun pentru
ca într-un stat de drept
sentinţele şi deciziile luate de
organele de justiţie să fie re-
spectate întocmai. Iar im-
punerea respectării lor o au
tocmai organele statului de
drept, ştiut fiind că numai acele
state ,,îşi păstrează vigoarea
lor şi ajung la cea mai
strălucită propăşire în care
cetăţenii se supun legilor”.
Motiv pentru care noi credem
cu tărie că în România nimeni
nu poate fi mai presus de lege!

Sfântu Gheorghe, 
23 octombrie 2014

Biroul de Presă FCRCHM

●



Ghimpele Națiunii

Mausoleul dinozaurilor tăcuțiMausoleul dinozaurilor tăcuți

Cezar 
A. Mihalache

FFaronicul „escu” 
din Mausoleul Băncii
neNaționale a României a
mai făcut un pas spre „eter-
nitate”. Și nu prin faptul că,
pe șoptite, a fost „reales”
prin vară de către cel de al
cincilea congres al Micii
Adunării a Băncii pentru cel
de al cincelea mandat, nici
prin depășirea cu un lat de
toc a neveșniciei celui mai
longeviv fost cârmaci al țării,
ci prin tendința de a-și
atribui (sau a i se decerna
de către noncomunicatorii
micului MAN al BNR) a unui
viitor statut de geniu de
renume bancar. Păi, cum al-
tfel se numește omul pri-
ceput la toate și care
strânge sub compasul de
ocârmuire cercul a tot mai
multor atribuții?! Și nu este
vorba de atribute fără
conținut, ci de segmente de-
cizionale care afectează di-
rect țara. Dar „escu” este
prin esență multilateral dez-
voltat și face față nu doar
storcătorului de boabe
oenologice, ci și presei de
zemuit sâmburii sărăciei
noastre. Că nu degeaba l-a
lăsat acolo Pilat-ul din
Nevictoria noastră, să-și
treacă mândria de mandat
și peste cumpăna ce va
desparte Anul Politic Elec-
tral 2014 de Anul Spolierii
Naționale 2015, evident,

pentru achitarea pungilor de
pomeni făcute țării. Unei
părți a țării. Căci, de ceea ce
au beneficiat puțini vor plăti
cei mulți, și nu pe hârtie, așa
cum au fost făcute pomenile
electorale, ci tot cu hârtii,
dar dintr-acelea pe care le
tot vopsesc politic slujbașii
mausoleului „escu”.

Firește, împărțeala
funcțiilor a făcut-o chiar el,

bancherul de renume mon-
dial începând să elibereze
„loja” de coordonare, nu a
băncii „esculizate” (!), ci a
politicilor bancare ale țării,
de rosturile, deciziile și,
curând, mandatele celorlalți
executori ai Consilului de
Administrație.

De fapt, redis-
tribuirea funcțiilor a început
din clipa în care două
„guvernanțe” ale țării au

bătut palma politică, prețul
falsei veșnicii a uneia fiind
acoperit prin decizia
celuilalt. Căci, cum altfel să
explici faptul că deciziile
BNR sunt anunțate, iar aici
nu avem pe cine să sesizăm
pentru încălecarea
instituțiilor, de către oratorul
Pilat. Care anunță, de ex-
emplu, „probabila” de-
cizie/acțiune a BNR, iar mai

apoi BNR pune în aplicare
„probalitatea”. Or, a zis pre-
mierul că, „probabil”,
dobânda de referință va fi
modificată de BNR?! A și
fost modificată, chiar dacă,
în termeni reali, nu folosește
sistemului bancar, ci scop-
urilor celuilalt guvern.

Și cum altfel ne-am
aștepta să fie într-un mau-
soleu în care „faraonicul”
trebuie să stingă el lumina o

dată cu ultima grimasă de
mandat a neveșnicie sale?
Sau, mai bine spus, „can-
dela”…

Iar „faraonul” s-a în-
conjurat de „dinozauri” (ca
experiență, desigur!) care
nu au ce să comenteze.
Primul este cel ce îi făcea
concurență matusalemică,
desenând bugetele țării,
este vorba de deja celebru

Gherghina, al doilea fiind
personajul tras în țeapă de
țeparul investițiilor pe bursă
(fugit între timp în Elveția).
Doi dinozauri cu sânge rece
(financiar) dar care și-au
găsit un loc călduț (căci și
lor le place „soarele” – ăla
de lângă compasul lui
„escu”!). Mai ales ultimul
care trebuie să-și recu-
pereze banii furați (care de
la care – aici nu ne-am

lămurit încă!) de către cele-
brul Sima, megabrokerul
samsar de investiții la bursă,
Daniel Dăianu fiind însă
potrivit la BNR, că la mau-
soleu nu se cer coduri etici,
de onoare și alte cele!

Și nici unul dintre cei
doi nu va avea a comenta
când faraonicul Isărescu își
va mai pune o cunună de
„sacrificiu”. Adică va mai
prelua căteva departa-
mente…

P.S.:

În 2009, Isărescu a
trecut în directa sa
supraveghere operaţiunile
de piaţă valutară şi
monetară, monitorizând
intervenţiile pe curs și
dobânzi, injecţiile de lichidi-
tate pe piaţa monetară, ad-
ministrarea rezervei
valutare şi plasarea celor
aproape 104 tone de aur.
Astăzi, Isărescu preia și co-
ordonarea Direcţiei de
politică monetară, aflată în
mandatele anterioare în
portofoliul unuia dintre
viceguvernatori. Tot în sub-
ordinea geniului nerecunos-
cut au trecut Direcţia de
modelare şi prognoze
macroeconomice și cea de
Politica monetară...

●

SIE și nevoia de reformă…SIE și nevoia de reformă…

Ionuț
Țene

CChestiunea cu
ofiţerii acoperiţi din soci-
etatea românească a scos
în evidenţă obligativitatea
morală a unei reforme a
SIE. A ieşit la iveală că SIE
are ofiţeri acoperiţi în soci-
etatea românească şi
acţionează la dublă
comandă în structurile in-
terne, politico-economice şi
culturale, pe teritoriul
României, în loc să-şi
desfăşoare primordial activ-
itatea pe plan extern aşa
cum prevede legea şi
Constituţia. E foarte grav ca
SIE să aibă ofiţeri acoperiţi
în magistratură, instituţii şi
în partide, încălcând astfel
legi constituţionale. Con-
form legilor în vigoare SIE
nu se mai supune nici unei
autorităţi a statului român,
devenind un fel de stat în
stat. SIE nu mai oferă
rapoarte, la cerere, nici
măcar preşedintelui ţării,
oricare ar fi el, susţinând to-
tala conspirativitate a
activităţii sale.

Sigur că SIE se

prevalează de faptul că de
circa zece ani legile
siguranţei aţionale stau în
sertarele Parlamentului şi
nu se votează şi, astfel,
acţionează ca o structură
paralelă cu instituţiile alese
ale statului român. Se pun
întrebările? SIE a scăpat de
sub controlul statului român
şi a reprezentantului său
ales: preşedintele ţării?
Atunci, SIE de cine ascultă?

A ajuns o structură
autonomă, care ţine cont
numai de propriile interese,
dar pe banii românilor

plătitori de taxe şi impozite?
Tot mai des aflăm că

foşti ofiţeri SIE se ocupă cu
afaceri de fier vechi şi trafic
de influenţă pentru de-
valizarea economiei
naţionale. Pe ei nu îi trage
nimeni la răspundere, în
faţa legii? Ei sunt deasupra
legii? Într-un interviu fostul
şef SIE, MRU, se laudă cu
activitatea deplin conspirată
a acestui serviciu, care nu

trebuie să dea socoteală
nimănui, nici măcar
preşedintelui României,
deşi pe banii din impozite

ale poporului român. MRU
laudă patriotismul ofiţerilor
SIE, pe care la unii nu-l neg,
dar ei acţionează patriotic
pe salariu mare, netăiat în
2010, îndemnizaţii şi excur-
sii în străinătate de la buge-
tul de stat. E legal şi corect.
Deci ofiţerii sunt nişte
slujbaşi plătiţi ai statului
român.

Adevăraţii patrioţi
sunt milioanele de români

care îşi slujesc, iubesc şi
sacrifică pentru ţară, neam
şi credinţă pe gratis. Deci
SIE trebuie să dea raportul

instanţelor supreme ale
statului român alese de
popor: preşedinte, premier,
parlament, pentru că
funcţionează pe banii
românilor şi nu poate fi un
stat în stat deplin conspirat,
ca o castă deasupra legilor.
În acest sens, poate ar tre-
bui ca SIE să se reformeze
ca şi SRI, care a devenit o
unitate de intelligence
performantă, neimplicată în
acte de corupţie, după mod-
elul serviciilor occidentale.
Primul pas spre reformă ar
fi publicarea dosarelor DIE
de dinainte de 1989, cum a
fost cu CNSAS pentru DSS,
pentru a se sparge buboiul
purulent cu ofiţeri acoperiţi
moşteniţi ca vectori ai
corupţiei şi comunismului. Al
doile pas ar fi adoptarea în
Parlament a legilor
siguranţei naţionale ca să
se reglementeze statutul
SIE sub lege, nu deasupra
legii.
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