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„Delta, după câte ştiu, seamănă

cu lacul cel cenuşiu, unde peli-

canul bătrân stă toată ziua grav,

aşteptând un fotograf.” 

- Marin Sorescu
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Banca Națională – ministerul național al prognozei!Banca Națională – ministerul național al prognozei!

Cezar 

Adonis Mihalache

DDupă cum ne
glăsuiește tot mai des pe
marginea politicilor guverna-
mentale, ai spune că, de
fapt, el este premierul-
matroskă din interiorul prop-
unerii mascotă făcute de
Victor Ponta prin cele trei
variante de posibili premieri.
Sau, dacă nu va fi oficial
prim-ministru, în mod cert

va avea un cuvânt de spus.
O opțiune „iluminată” în
bezna de idei și gândire fi-
nanciar-fiscală din interiorul
guvernului.

O „capitalizare” a
gândirii financiar-economice
pe care „illuminati” BNR-ului
ar putea să o facă la nivelul
guvernului prin varianta de
avansare ca (vice)premier a
unuia dintre actualii vicegu-
vernatori de acum ai Băncii
Naționale. Păi ce, nu se pot
realiza „capitalizări”
încrucișate între cele două
structuri guvernamentale,
oricum subsidiare ale
guvernanțelor străine? Și
pare că Mugur Isărescu se
află într-o acțiune de evalu-
are, ori, mai bine spus, de
reevaluare, după modelul
Cotrocenilor, a măsurilor
inițiate de premierul „dorel”.
„Astfel, de unde până mai
ieri tăierea investițiilor pub-
lice reprezenta o acțiune
catrastofală pentru dez-
voltarea economică a țării,
oracolul din globul de sticlă
al masoneriei BNR și-a re-
calibrat discursul. 

De fapt, nu ar fi atât
de rău! Dimpotrivă, tăierea

investițiilor publice poate fi o
treabă pozitivă! Este opinia
unui bancher, fost premier!,
care asociază probabil
investițiile publice unor cred-
ite neperformante. Pe care
le putea tăia oricând pentru
a „curăța” o bancă și a întări
disciplina bancară.

În cazul de față, ex-
tensia metodologiei de
„asanare” a creditelor ban-
care neperformante la
nivelul proiectelor de gu-
vernare vizează reducerea

corupției și a birocrației.
Numai că, de cele două
capitole se ocupă deja (sau
ar trebui să o facă!)
ministăreasa care tot
tămâiază cu măsuri de
diminuare a corupției,
birocrația tot fiind „asanată”
prin reducerea aparatului
bugetar.

În fapt, înainte de a fi
vorba de „sfaturi” date
guvernanților, cuvântările de
premier ale șefului BNR
sunt evidente comunicate
media ae unor acțiuni deja
luate în considerare de
către Victor Ponta. Înlocuit
eficient în „CFS”-ul lui de
premier al țării de către
Mugur Isărescu.

Ce ascunde așadar
mesajul de management de
țară, și nu financiar bancar,
dat de guvernatorul BNR?
Nu este oare vorba de o
corelare cu mesajul CE, pe
care ar trebui să-l privim
exact ceea ce este: linia de
redactare a Bugetului de
țară. Faptul că, pentru a
compensa scăderile dras-
tice de venituri din 2015,
„Guvernul va fi nevoit să
crească taxe sau să taie

cheltuieli”.
Și tot în globul de

sticlă, Mugur Isărescu a
„prognozat” țintit și evoluția
accizelor la alcool, tutun și
benzină. 

Apoi, pentru că
scăpase porumbe-
lul preluării și prelucării
datelor de la Finanțe,
reprezentanții BNR au pre-
cizat că este o „prognoză”
bazată pe un calcul ce
pleacă de la calculul accizei
prin indexarea cursului cu

rata inflaţei. Și chiar dacă
din calcul reiese o reducere
certă a accizei, BNR dă o
prognoxă de scumpire a
combustibililor fix cu 0,3 la
sută!

De fapt, iesirile „tem-
atice” ale guvernatorului
ochi-de sticlă din tunul de
fildeș al BNR despre felul de
manageriere a țării
reprezintă tocmai capitolele
acelui proiect de buget pe
care cabinetul Ponta nu l-a
prezentat încă oficial. Nu a
avut curajul să o facă în pe-
rioada electorală. Și nici nu
o va face până când „dore-
lul” nu va fi bine pironit în
scaunul de la Cotroceni!

●

Mă tem să cred…Mă tem să cred…

Iulian 

Chivu

DDe remarcat (pentru a
câta oară!) că, în trufia lui
structurală, cu reflexe totalitare,
lui Victor Ponta i-ar surâde în
turul al doilea al prezidențialelor
să-și întregească susținerea
până și votul intelectualilor deși
a citit, neîndoielnic, scrisoarea
lui Liiceanu, care i-a fost
adresată. Va fi zâmbit ca de
obicei cinic, precum Catilina, și
se poate considera fericit dacă
mai crede în ceea ce lasă de
înțeles. „Până când în sfârșit,
Catilina, vei abuza de răbdarea
noastră? Până unde se va
arunca îndrăzneala ta
neînfrânată?”, s-ar întreba re-
toric, mai abitir astăzi Cicero
văzând reacții revanșarde gen
„Nana”, noi descinderi la
Primăria din Sibiu sau în Clujul
fostului premier, Emil Boc.

Aceeași trufie l-a făcut
să creadă că, dând teme elec-
torale pentru o virtuala con-
fruntare în direct, neamțul
Iohannis ar cădea în capcanele
lui infantile cum cad guguștiuci
buimaciți de pâcla zăiberie din
Teleorman până-n Gorj ori pe
unde otonelizatelor cohorte nu
le-au chelit înca rozele de
brumă. Că în țară mașinăria de
vot a partidului său
funcționează destul de eficient,
s-a văzut din primul tur: PSD
însă nu va putea să scoată mai
mult nici în turul al doilea, puțin
probabil fiind să i se adauge in-
tegral voturile lui Vadim sau
cele ale lui Dan Diaconescu.
Victor Ponta știe asta nu
neapărat din sondaje, ci din
rapoartele filialelor din țară. Cu
toate astea, arogant până la
refuz, „ca premier și ca viitor
președinte”, sper să fi convins
cu tot ceea ce mai trebuia
adăugat și s-a adăugat cu
prisosință. Victor Ponta știa din
prilejuri anterioare, unele
oferite în contact direct, care
este opțiunea românilor din di-
aspora și a luat cunoștință cu
ipocrizie de manifestările zgo-
motoase ale acestora din fața
centrelor de votare.

Vehemența acestor
proteste este un avertisment că
la turul al doilea va avea și mai
puține voturi din afară și de
aceea mă tem că, după cum se
conturează lucrurile, nici la turul
al doilea nu va facilita ex-
ercitarea acestui drept pentru
toți aceia care vor dori să o
facă. Diaspora votează din
principiu împotriva lui Ponta
pentru că românii din afară într-
o percepție grosso modo sunt
în contact direct cu alte orizon-
turi politice și economice, sunt
percepuți ca a veni dintr-un
spațiu geopolitic cu lumini și
umbre, dar și pentru că ei știu

bine cum merg lucrurile acasă,
unde doar acele categorii, din
păcate destul de dense, care
sunt ușor manevrabile prin
promisiuni deșarte, continuă să
îl susțină pe el respingând de
fapt ca din vremea lui Ion Ili-
escu idei preconcepute de
genul celor „nu ne vindem
țara!” De cealaltă parte, Klaus
Iohannis, răspunsul ferm al
așteptărilor de sobrietate, de
certitudine și fermitate nu-i dă
satisfacție, nu se lasă târât în
regiile străvezii ale unei
confruntări încropite cu care să
se răspundă nevoii românești
de circ ieftin, de spectacol sub-
urban.

Pentru cine ar fi
relevantă o astfel de con-
fruntare/înfruntare e simplu de
înțeles și Iohannis știe asta.
Iată de ce, în opinia unor
analiști, o astfel de întâlnire nu
se justifică nici măcar în sala de
festivități a Palatului Cotroceni,
pusă la dispoziție cu generozi-
tate ambiguă de Traian
Băsescu, ca pe un țărm al
speranțelor. În ce mă privește,
împărtășesc opinia că Iohannis
nu mai are de convins decât cel
mult partea pendulatorie din
electoratul PSD, fiindcă și cu și
fără încuviințarea Monicăi Ma-
covei sau cea a Elenei Udrea,
electoratul acestora va merge
spre candidatul dreptei nu
numai că așa e de preconizat
sociologic să se întâmple, ci
pentru că așa e lucid să o facă.
Ce s-ar întâmpla dacă, îm-
potriva așteptărilor, Victor
Ponta ar ajunge în fotoliul
prezidențial de la Cotroceni? A
reevalua alternativele, a
avansa supoziții e inutil să o
mai fac; nu aș mai avea nicio
speculație inedită de făcut.
Mărturisesc însă că mă tem.
Mă tem nu fără motive. Mă tem
că va începe un spectacol trist,
de vendeta. Prima victimă ar fi
statul de drept. Ar urma, în
consecință, compromiterea
statutului României între țările
UE și cele membre NATO. Mă
tem că parcursul european al
Republicii Moldova ar traversa
sincope imprevizibile. Mă tem
că s-ar contura apoi o falie
periculoasă între Ardeal și
restul țării. Mă tem că șocul
economic ar fi cu efecte de
lungă durată. Mă tem că tot mai
mulți intelectuali ar lua calea
migrației în căutare de zări mai
optimiste. Mă tem că aș trăi în
incertitudine și minciună. Pen-
tru toate astea, mă tem să cred
că duminica viitoare partea cea
mai lucidă a societății noastre
nu va gândi și nu va acționa
previzibil. 

●
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Ne amenință unchiul Sam?!Ne amenință unchiul Sam?!

Maria Diana 

Popescu

RRusia a început să
arunce la tomberon jucăriile
americane. Restaurantele
McDonald’s nu mai sînt pe
gustul lui Putin. Decizia
Moscovei de a pune lacăt
pe lanţul de mîncare made
în S.U.A poate fi o socotită
o reacţie previzibilă la
sancţiunile Occidentului, pe
fondul tensiunilor dintre
Moscova şi ţările din Vest.
Mai mult, într-un discurs
adresat experţilor politici la
Soci, Putin a acuzat S.U.A.
„că subminează stabilitatea
globală pentru a-şi impune
punctul de vedere şi că
încearcă să facă din Rusia
un pericol pentru restul
lumii, forţîndu-şi aliaţii să
impună sancţiuni Moscovei
din cauza crizei ucrainene.”
Arătînd spre războaiele din
Irak, Libia şi Siria, ca exem-
ple de politici ratate ale
S.U.A. ce au dat naştere
haosului şi morţii, Putin a
avertizat că lumea se va
confrunta cu noi războaie
dacă Washingtonul nu va
respecta interesele altor
ţări, scrie Associated Press.
Dincolo de sancţiunile im-
puse Rusiei, n-ar trebui să
mire pe nimeni dacă Putin şi
Merkel ar negocia în secret,
aşa cum în urmă cu 75 de
ani Stalin şi Hitler şi-au ne-
gociat influenţa şi teritoriile.

Mi-e groază de tot
ceea ce se petrece în lume!
America fierbe la foc mic, iar
Obama pare timorat în urma
atacului armat din incinta
Parlamentului din Ottawa,
cînd premierul Stephen
Harper a stat ascuns 15
minute într-o debara în Par-
lament, iar parlamentarii şi-
au făcut suliţe din steagurile
aflate în sala de şedinţă. Cu
toate acestea, S.U.A.
continuă să ameninţe.
Potrivit emisiunii „După 20
de ani” de la ProTv, S.U.A.
pune condiţii şi ameninţă
România: „ori Roşia
Montană şi gazele de şist,
ori vă izolam ca pe vremea
lui Ceauşescu şi vă paşte
războiul”. Cuvintele aparţin
politologului american
George Friedman, Director
Stratfor (agenţie de analiză
apreciată în S.U.A.), unul
dintre analiştii pe care liderii
politici şi militari de la Wash-
ington îl iau întotdeauna în
considerare. Un „oracol” tit-
ularizat! Nu trebuie să ne
mire că luminăţia sa a
revenit pe plaiurile mioritice,
însă să nu neglijăm faptul
că George Friedman s-a
născut la Budapesta şi ca
„bun prieten” îşi permite să
ne ameninţe şi să ne
şantajeze la noi, acasă:

„Gazele de şist sunt arma
cu care puteţi preveni
războiul”. Inacceptabil! Care
război! România nu vrea
război cu nimeni! Prin por-
tavocea lui Friedman S.U.A.
şantajează România: „Ori
lăsaţi americanii să extragă
gaze de şist pentru a le
vinde Europei dependente
de gazul rusesc, ori vă vom
izolam că pe vremea lui
Ceauşescu şi vă lăsăm
pradă războiului”. Oracolul
George Friedman nu neagă
„recunoştinţa” S.U.A. faţă
de Ceauşescu, care le-a
susţinut interesele şi a de-
tensionat relaţiile pe axa
W a s h i n g t o n - B e i j i n g -
Moscova în anii 70. Abject

nivel de abordare din partea
unui politolog „american
sută la sută”!

România nu era
izolată pe vremea lui
Ceaşescu, aşa cum afirmă
Friedman. Avea relaţii diplo-
matice şi economice cu
state de pe întreaga planetă
şi exporta în peste 144 de
ţări ale lumii. Cînd vorbeşte
despre izolare, Friedman
face referire, probabil, la
găştile de putere politică şi
financiară ale lumii, la care,
ca stat, poţi adera doar
cedînd suveranitatea
economică şi, implicit, pe
cea teritorială. „Oracolul” ne
ameninţă şi ne şantajează
pe faţă, iar traducerea ar
suna cam aşa: „ori puneţi
ţara la bătaie şi ne daţi
gazele de şist şi aurul de la
Roşia Montană, ori veţi
avea soarta lui Ceauşescu”,
scrie site-ul CSIC. „Da,
efectele asupra mediului
sunt grave, dar ăsta e preţul
pe care trebuie să îl plătiţi”.
Ceea ce va să însemne că
exploatarea gazelor de şist
va da lovituri crunte mediul
înconjurător, climei, solului
şi apelor din Ţară. Dar
Friedman nu se opreşte şi
avansează cu aroganţă în
miezul şantajului: „Ameri-
canii vin aici să facă bani.
Sunt multe feluri de a face
bani şi un mod sigur de a-i
pierde: să nu cunoşti
situaţia, adică impredictibili-

tatea. În ultimii ani, investi-
torii americani s-au săturat
de România. Exemplul care
îmi vine în minte e Roşia
Montană. A devenit un sim-
bol în comunitatea de in-
vestitori a ceea ce se poate
întâmpla în România. Cred
că guvernul a înţeles asta şi
faptul că principalele voas-
tre resurse sunt cele ener-
getice şi minerale. Trebuie
să vă târguiţi, dar odată
încheiat târgul, să vă ţineţi
de el.” Noi nu ne tîrguim
resursele naţionale în acest
capitalism de piaţă, ele
aparţin poporului şi nu pot
deveni un troc în războaiele
made în de S.U.A.. „Dacă
un guvern încheie un con-

tract, toate guvernele de
după el trebuie să îl re-
specte. Dacă nu, viabilitatea
României că ţara
independentă e ameninţată.
România are nevoie de in-
vestitori străini, nu are
resursele să se dezvolte
singură.” Aberaţii! Chiar şi
după jaful naţional al clasei
politice româneşti, Ţara are
încă resursele necesare
unei dezvoltări rapide şi de
durată!

Urmărind mai de-
parte emisiunea, vedem
cum Friedman face apel la
orgoliu şi mîndrie: „Capaci-
tatea europenilor de a în-
vesti e limitată, chinezii au
bani, dar îşi aduc propria
forţă de muncă, ruşii au
bani, dar nu au expertiză,
americanii le au pe toate.”
Sigur că le au pe toate şi
toată lume ştie că S.U.A. au
propriile ogive nucleare care
le oferă impunitatea şi cura-
jul unui atac armat. Toată
lumea a auzit că America
fabrică şi vinde arme din
greu şi că prin tradiţie se
află mereu în război cu
cineva. Mai departe, Fried-
man surprinde cu alte ab-
jecte ameninţări: „Problema
e acum domnia legii – un
contract să rămână un con-
tract, să nu se schimbe. Aşa
că nu faceţi târguri proaste,
ca să nu trebuiască să le
schimbaţi. 

Companiile ameri-

cane urmăresc acum cu
atenţie România. Ştim de o
companie care vrea să
investească în energie şi
are nevoie de informaţii. Din
păcate, la voi aceste
informaţii sunt secrete, ori
nu poţi aduce investiţii cu
informaţii ţinute în secret.
Gazele de şist din România
sunt o armă care poate fi
folosită pentru a evita
războiul. Rusia controlează
Europa prin gaze. Aveţi
nevoie de resurse alterna-
tive iar România e cea mai
bogată în astfel de resurse.
De aceea americanii sunt
atât de interesaţi de
resursele voastre. Dată fiind
poziţia strategică a

României, exploatarea
gazelor de şist e o problemă
strategică naţională(în
favoarea S.U.A., desigur).
Gazul de şist limitează influ-
enta rusească. Oricât de
mult ar putea afecta mediul
ele oferă o soluţie
geopolitică.”

„În situaţia actuală a
României, ar fi iresponsabil
să nu luaţi în considerarea
exploatarea gazelor de şist.
Decizia trebuie luată
acum!”, plusează analistul
american, „fiindcă acum
ruşii taie energia Europei.
Totul presupune un risc.
Gazele de şist ar putea
polua mediul, dar Rusia…
Nimic din ce am construit nu
a rămas fără consecinţe
asupra mediului. România
vrea să fie sigură că restul
Europei are suficient gaz ca
să nu poată fi şantajată de
ruşi. Cîtă grijă au americanii
pentru Europa concurentă!
„Câinele moare de bătrîn şi
prostul de grija altuia”! „Alt-
fel România va fi izolată,
aşa cum a fost în timpul
Războiului Rece”. Şantaj
sută la sută! Oare cine a
izolat România? Ghici
ciupercă... din declaraţia de
şantaj a lui Friedman: „Ori
ne daţi Roşia Montană şi
gazele de şist, ori vă izolăm
ca pe vremea lui
Ceauşescu şi vă paşte
războiul”. Să folosească
astfel de formule de

ameninţare la un post
naţional de televiziune e de-
a dreptul revoltător! Mai de-
parte, Friedman afirmă:
„Riscul ecologic e real,
riscul geopolitic e şi mai
real. Pericolul că România
să se întoarcă la perioada
când era izolată de toată
lumea, că în timpul lui
Ceauşescu, trebuie luat în
considerare”. În concluzie,
purtătorul de cuvînd al in-
tereselor americane în detri-
mentul altor state, vorbeşte
din postura de unealtă a vîr-
fului piramidei, care altfel nu
l-ar menţine în funcţia de di-
rector al Stratfor. Pentru o
remuneraţie consistentă,
mesagerul-oracol încearcă
la rîndul lui să manipuleze,
utilizând arme din arsenalul
său machiavelic: intimidări,
ameninţări şi şantaj. Cu
România nu-i va merge,
deşi Washington-ul duce o
politică globală agresivă a
resurselor. Miza fiind şi
susţinerea industriei sale de
armament care ar falimenta
în lipsa conflictelor şi
războaielor. Mai mult con-
flictele armate oferă posibil-
itatea testării unor arme
performante.

Pentru descreţirea
frunţilor, priviţi cu atenţia fo-
tografia de final a summitu-
lui Consiliului European!
Veţi observa pe
Preşedintele Traian
Băsescu foarte emoţionat
alături de nepoţii lui Herman
Van Rompuy, care îşi
încheie mandatul la 31 oc-
tombrie, şi veţi constata că
micuţii par speriaţi de parcă
îl văzuseră pe bau-bau.
Unul dintre ei ridică un dos
de mînuţă spre preşedintele
nostru. Dar să-l iertăm,
peste cîteva zile îşi încheie
mandatul şi poate clopoţelul
îl va chema la D.N.A.. Noi
trebuie să ne adunăm, să
punem piciorul în prag în
aşa fel încît după
prezidenţiale nici Ţarul, nici
Obama să nu ne confişte
zestrea strămoşească, iar
clasa politică în frunte cu vi-
itorul preşedinte să stea în
poziţie de drepţi în faţa
naţiunii.

●
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Scurtă istorie a fraudei electorale post-decembristeScurtă istorie a fraudei electorale post-decembriste

Ion

Coja

ÎÎnceputul fraudei l-a
constituit regula după care s-a
constituit Consiliul Provizoriu
de Unitate Națională: jumătate
dintre membrii CPUN au fost
desemnați de FSN, iar cele-
lalte partide au ocupat restul
locurilor. Această anomalie a
fost înghițită de toată lumea
deoarece FSN, la înființarea
sa, a promis că nu va participa
la alegerile ce urmau să se
țină!… A uitat repede această
promisiune și n-a mai pomenit
de ea. În schimb au bătut
monedă pe faptul că în FSN și-
au dat întâlnire cei care „au
stat sub gloanțe” în decembrie
1989… Un fel de noi ilegaliști
ai PCR! Că, deci…

A doua ilegalitate
săvârșită în acele zile a fost ac-
ceptarea UDMR alături de
celelalte partide politice,
UDMR nefiind un partid, ci o
organizație neguvernamentală,
bazată pe apartenența etnică a
membrilor săi la comunitatea
maghiară. În măsura în care
membrii UDMR trebuie să
îndeplinească condiția de a nu
fi români sau altă etnie decât
cea maghiară, această
organizație nu poate fi
înregistrată ca partid. Ion Ili-
escu a acceptat-o!

Ion Iliescu a apărat
prezența UDMR în CPUN și,
mai apoi, în Parlament. Mo-
tivul: datorii de recunoștință ale
complotiștilor din decembrie
pentru aportul maghiar la
căderea regimului ceaușist.
Pentru aceleași „merite” au
avut parte de un tratament
preferențial și țiganii!

Duminica Orbului. Alegerile
din 20 mai 1990

Alegerile au fost riguros con-
trolate de autorități. Dovada
cea mai clară a adus-o
răposatul Antonie Iorgovan,
care a candidat ca independ-
ent la Drobeta Turnu Severin și
a câștigat un post de senator.
Era un anonim. Alți candidați
independenți, mult mai notorii,
n-au mai reușit de atunci să
câștige un mandat. Era însă
„nevoie” de un candidat
chipurile independent care să
fie și jurist, pe care să-l pună
mai apoi să prezideze comisia
de alcătuire a Constituției. În
felul acesta se evita acuzația
că FSN face o constituție cum
îi place și cum îi convine! An-
tonie Iorgovan a fost omul
PSD-ului din născare!

La alegerile din mai
1990 am candidat și eu, pe lis-
tele PUNR din județul Bistrița-
Năsăud. Când am încercat să
plec „pe teren”, să-mi fac cam-
panie electorală, Sabin
Făgărășanu m-a liniștit: nu
este nevoie, Ioane, reușita
este asigurată!… Am făcut
atunci un gest despre care și
azi mă întreb dacă nu cumva a
fost o mare prostie: i-am cerut
lui Sabin Făgărășanu să co-
munice șefilor săi că mă retrag
din competiția electorală.
Sabin Făgărășanu era un fel

de om de legătură al PUNR și
al Vatrei Românești cu
autoritățile, guvern,
preșidenție, SRI…

Prin ieșirea din
competiție a candidatului
PUNR,  a fost ales dl Zegrean,
candidatul FSN-ului. Dacă aș fi
știut, poate că nu mă
retrăgeam!…

Dar să fim drepți: în
mai 1990 alegerile au fost
măsluite, dar nu fraudate.
Cifrele au fost modificate, dar
nu pentru a se asigura un suc-
ces al FSN! Votul dat de
populație a fost masiv în
favoarea FSN! Iar FSN – ceea
ce nu se prea știe, din voturile
sale a dat și altor partide, ca să
rezulte un Parlament mai
echilibrat! Li s-au dat voturi
PUNR-ului și celorlalte partide
care au mai intrat în Parla-
ment. Probabil că UDMR nu a
avut nevoie… FSN și-a păstrat
atâtea locuri cât să aibă un
control sigur al Parlamentului.
Dar n-a furat!

O întrebare, pe care
nu ne-am pus-o niciodată ca
lumea: De ce în mai 1990,
românii, la câteva 
luni de la revoluția
anticomunistă din decembrie,
au votat în proporție
copleșitoare cu FSN-ul, despre
care opoziția și cam toată
mass media afirma că este o
mască a Partidului Comunsit
Român, a PCR-ului?!

Dau următorul
răspuns, fără alte detalii,
deocamdată: s-a votat masiv
în favoarea FSN-ului pentru că
românii au luat în serios
acuzațiile aduse FSN-ului!
Românii au votat pentru o
politică de continuitate între ce
a fost înainte de 1990 și ce
urma să se întâmple mai de-
parte! Au votat pentru un FSN
continuator al PCR!… Iar FSN-
ul numai asta nu a fost!…
Trădare s-au lipsă de viziune,
doar ziua votului a coincis cu
Duminica Orbului/!…

Toamna lui 1992…

Am candidat pentru Senat din
partea Partidului Democrat
Agrarian din România. Abia
mult mai târziu am aflat că în
toate țările fost comuniste se
înființase un asemena partid!
Mâna lui Gorbaciov sau a
KGB-ului? De data aceasta, în
1992, nu cred că PDSR, urmaș
al FSN, mai era pe aceiași cai
mari! Altminteri nu ar fi avut
rost manevra pe care au făcut-
o cu PDAR. Cunosc din interi-
orul PDAR ce s-a întâmplat:

PDAR a fost declarat
promovat la Senat, dar nu și la
Camera Deputaților. La
numărătoarea voturilor, PDAR-
ului i-au lipsit 118 voturi ca să
treacă pragul!… În realitate a
avut câteva mii de voturi în
plus, dar sforarii vieții noastre
politice au găsit de cuviință să
facă șmecheria asta pentru a
dovedi că la noi se numără
până la ultimul vot, și iată unde
se poate ajunge… Explicația
era pregătită: mulți minoritari
turci, armeni  etc. și-au votat la
Cameră reprezentanții, așa că
pentru partidele politice au fost
mai puține voturi la Cameră…

În 1966 Victor Surdu mi-a con-
firmat că așa au stat lucrurile!
A căzut el însuși la înțelegere
cu… Nu mi-a spus cu cine. Zic
acum și eu: cu vreun hreben-
ciuc al PDSR!…

Detaliu interesant. De
fapt o mărturie: în ziua
alegerilor din toamna lui 1992
eram în campanie electorală
pe coclauri dobrogene, într-un
grup care ne deplasam dintr-o
comună într-alta, să ne vadă
lumea. Eu candidam ca sena-
tor de Constanța, Victor Surdu
ca deputat… La un moment, la
Valu Traian, am intrat în secția
de vot să votăm și noi. Am pus
ștampila pe PDAR la deputați,
dar la senatori mi s-a părut
ușor ciudat să mă votez pe
mine însumi. Știam că pe
aceeași listă cu mine se află și
un bun prieten, un coleg de
liceu! Cum să nu-mi votez
colegul?! Așa că l-am votat pe
Corneliu Dida, care reprezenta
pe lista de candidați Mișcarea
pentru România.

Marian Munteanu mă
invitase și pe mine să candidez
pentru Mișcarea „lui”. Dar eu
fusesem deja invitat de Surdu
să candidez la PDAR. Am dis-
cutat îndelung situația cu Mar-
ian Munteanu și am conchis că
având șanse mai mari la
PDAR, să merg cu PDAR, iar
dacă ajung senator să susțin în
Senat și poziția naționalistă a
Mișcării! Ceea ce am și făcut!
Zic eu…

După alegeri i-am
povestit lui Corneliu Dida că l-
am votat și l-am sfătuit să se
intereseze dacă a avut vreun
vot la secția de votare unde
votasem eu. S-a interesat: în
documente, în secția
respectivă, nu se raportase
niciun vot pentru „legionarii” din
Mișcare… Așadar, furăciunea
începuse de-acum!

Încă o amintire,
mărturie: în 1992 aveam doi
foști studenți lansați în politică
cu un mesaj naționalist de cal-
itate: Marian Munteanu și Au-
relian Pavelescu. Aurelian
Pavelescu și colegii săi din
„Noua Dreaptă” mi s-a părut că
încap foarte bine pe listele
Mișcării, care avea drept să
depună liste de candidați, era
un partid politic, în vreme cu
Noua Dreaptă era numai un
ONG. Am vorbit cu fiecare sep-
arat, i-am convins să cola-
boreze, iar apoi am făcut o
discuție în trei! N-a ieșit nimic,
din păcate. Obstrucția la ideea
de unire a tinerilor naționaliști
a venit din partea lui Aurelian
Pavelescu… (Notă: Noua
Dreaptă înființată de Aurelian
Pavelescu în 1991 sau 92 a
dispărut apoi, iar după câțiva
ani, în 2000, s-a înființat altă
Noua Dreaptă, cea de azi, fără
nicio legătură de continuitate
cu prima.)

Alegerile din 1996

Este anul cu frauda electorală
cea mai mare și mai bizară. A
fost declarat câștigător Emil
Constantinescu, deși nu a avut
voturile necesare. Nu sunt
sigur de ce și cum s-a ajuns la
această manevră. Pot fi mai
multe ipoteze. Cert este că de

îndată ce s-a văzut președinte,
de parcă nu era sigur că va sta
mai mult de câteva luni la
Cotroceni, Emil Constanti-
nescu s-a îngrijit personal de
soarta Țării: a inițiat legea prin
care să se poată vinde pământ
străinilor! Tot în mandatul său
au început marile lovituri date
economiei românești. Lovituri
letale!… Este mandatul în care
denumirea de rom / rrom s-a
oficializat! Meritul lui Petre
Roman… De ce a acceptat Ion
Iliescu această scamatorie?
Sunt mai multe ipoteze, printre
care și aceea că n-a avut în-
cotro! Sau: a știut ce i se va
cere viitorului președinte să
facă și nu i-a convenit postura
în care Emil Constantinescu s-
a complăcut însă: de trădător
al Țării.

Anul 2000

Debutează pe piața electorală
Traian Băsescu, candidat
surpriză al PD-ului la primărie,
după ce fusese desemnat
inițial alt candidat, înlocuit în ul-
tima clipă de Băsescu.
Schema se va relua cu Stolo-
jan pe post de „iepure”, la
prezidențialele din 2004.
Băsescu aduce un suflu nou în
materie de fraudă. Îl cunosc
bine pe unul dintre oamenii săi
de încredere. Mi-a dezvăluit
mai multe trucuri folosite. Iată
unul: au organizat un grup nu-
meros de „studenți”. Așa s-au
prezentat aceștia pe la sediile
partidelor mici, cerându-le spri-
jinul pentru a câștiga și ei un
ban, ca reprezentanți ai par-
tidului respectiv la secțiile de
vot! În felul aceesta, în multe
secții de vot au ajuns, sub di-
verse titulaturi, numai oameni
de-ai lui Băsescu, ca
supraveghetori! Au învârtit
buletinele și cifrele cum au vrut
ei. La alegerile pentru primăria
Bucureștiului a fost fraudă
grosolană în 2000, cum nu mai
fusese până atunci nicăieri în
Țară!

La prezidențiale au
ajuns în turul 2 Vadim și Ili-
escu! Problema pentru Iliescu
a fost să nu ajungă altcineva
decât Vadim în turul 2. Con-
silierii lui Iliescu i-au raportat că
oricare alt candidat în locul lui
Vadim ar putea produce o
coalizare a voturilor anti-Ili-
escu! În turul 1, prin consens în
PSD, tot al 5-lea pesedist a
votat cu Vadim, pentru ca
acesta să iasă al doilea. Mai
apoi, în turul 2, voturile pentru
Vadim au fost mai puține ca-n
turul 1, dar nu pentru că s-a
fraudat, cum țipă de atunci în-
truna țipălăul de Vadim!
Pesediștii care în turul 1 n-au
votat cu Iliescu, ci cu Vadim, au
votat cu Iliescu turul 2! Nimic
mai simplu! N-a fost fraudă! A
fost însă momentul de apogeu
al carierei politice a lui Vadim.
O carieră care ar fi fost atât de
bine să nu înceapă niciodată!
Să fi produs un dereglaj mental
la Vadim succesul neașteptat
din primul tur?! E foarte posibil!
Deși mie unuia mi s-a părut
dereglat încă din perioada
1992-96, când am fost colegi
de Senat!

În orice caz, dacă

regimul ceaușist ar fi continuat,
Vadim nu ar fi trecut dincolo de
condiția de ziarist de scandal,
talentat pamfletar, flecar și
atât!…

2003, refrendum pentru noua
Constituție

Fraudă masivă și pe față la ref-
erendumul pentru noua
constituție. Naționaliștii auten-
tici, prin tinerii din Noua
Dreaptă, cea adevărată, au
făcut propagandă din om în
om, căci nu au avut acces la
mass media, cerându-le
românilor să nu se prezinte la
vot! Năstase – care încă nu și-
a primit pedeapsa meritată
pentru cât rău a făcut Țării, a
furat pe față, măsluind rezul-
tatul alegerilor. Așa ne-am ales
cu intrarea în Uniunea
Europeană fără a trece printr-
un referendum adevărat! Am
reclamat la mai multe am-
basade occidentale frauda lui
Năstase. Numai ambasada
SUA a catadicsit să răspundă,
un răspuns penibil, jenant,
descalificant pentru orice
democrație cât de cât
…democratică!

Alegerile din 2004

Din perspectivă strict
personală, este anul în care
intervenția lui Hrebenciuc l-a
oprit pe Becali din proiectul
electoral pe care i l-am propus:
la Camera Deputaților să
meargă cu lista de partid,
alcătuită de și din membri ai
PNG Partidul Noua Generație,
iar la Senat să meargă cu „lista
Vatra Românească”, alcătuită
de mine, din personalități
cunoscute ca mari patrioți,
mari naționaliști, ca Mircea
Druc, Alexandru Șoltoianu,
Șerban Milcoveanu, Anca Pe-
trescu, Marcel Petrișor, Con-
stantin Cojocaru, băieți din
Noua Dreaptă, lideri onorabili
din Vatra Româească, inclusiv
subsemnatul. Hrebenciuc i-a
interzis lui Becali să cola-
boreze cu Ion Coja. Cu ce
drept? Cu ce putere?!… Da,
cred că l-a bătut Dumnezeu pe
Hrebenciuc! A jucat un rol ne-
fast în marginalizarea
naționaliștilor. Păcat de fecior-
su, care plătește păcatele unui
tată depravat de mirajul puterii!
2004 este anul când am avut
de ales un președinte dintre
doi infractori, dintre doi
pușcăriabili: Băsescu și
Năstase. Situație în care ne
regăsim și azi! A câștigat cine
s-a priceput mai mult la furat.
De meritat nu merita niciunul!
Nici măcar să fie în libertate!
Mai notez că noua Constituție,
fraudulos vârîtă pe gâtul nostru
în 2003, a modificat durata
mandatului președintelui, de la
4 la 5 ani! Modificare impusă
de Năstase, care era într-atât
de sigur că în anul următor va
ajunge președinte. Mai este
nevoie să întreb pe cine a
supărat Năstase cu atâta înfu-
murare și iubire de sine?! Tru-
fia, cel mai mare păcat!…

(va urma)
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Teodor-urechi-mari: și devreme, și plecat (de) acasă…Teodor-urechi-mari: și devreme, și plecat (de) acasă…

Cezar 

A. Mihalache

GGeaba are urechile
mari, ca de fost șef al spi-
onilor, desigur! Că noul min-
istru de externe tot nu a
auzit bine cererile Dias-
porei. De fapt, le-a auzit,
dar, poate și din cauza
vârstei, le-a perceput… se-
lectiv. Și tot „selectiv” a găsit
și soluțiile! Căci, toate
măsurile anunțate, nu sunt
menite a avantaja cetățenii,
ci, deloc paradoxal,
angajații sistemului. Or, nu
trebuie să se pună bine
șeful de la MAE cu angajații
lui, iar dacă nici un fost șef
al spionilor nu știe cum să
șopârlească și să intre pe
sub pielea subordonaților,
atunci cine?!

Astfel, prima
măsură, trimiterea de
lucrătorii din „centrală”,
recte MAE, îi va umple de
deplasări și diurne
(ne)așteptate pe „bieții”
funcționari publici de la Ex-
terne. Evident, este posibil
ca soluția să fi fost
cotcodăcită la urechile
noului șef chiar de peze-
venghii din „centrală”. Care
au găsit rapid soluția, nu
cum să ușureze votul
românilor de afară, ci felul în
care pot să-și ducă, even-

tual, amantele în deplasări
pe banii lui Ponta. Adică, ai
noștri! Că dacă tot nu au
primit și ei niște bani, pre-
cum dascălii, au ei habar
cum să se dovedească mai
„profesori” în astfel de arti-
ficii.

Or, măcar suma
alocată ar fi trebuit să-i
atragă atenția lui Meleșcanu
(zis și Teodor – mă-leg-de-
scaun!). Pentru că numai un

sfert din banii de la „supli-
mentare” au fost alocați
pentru urne și stampile,
restul mergând pe „cheltuieli
de personal”. Costuri brusc
suplimentate de suplimenta-
rea personalului de de-

servire a secțiilor.
Funcționari care vor deservi
același număr maxim de
cabine și stampile permis
prin lege: șapte. Sau poate
că fostul șef de la centrala
agențiilor vrea mai mulți „ob-
servatori” (poate învață și ei
ceva meserie!) pe lângă
mese și printre cabine?

A doua măsură
avută în vedere facilitează
tot funcționarul MAE (de

ambasadă, consulat sau
racolații suplimentari), nu
cetățeanul. Pentru că
Meleșcanu vizează și mu-
tarea secțiilor de vot din
sfera ambasadelor, unde s-
au cam panicat fătucile cen-

tralei la votul anterior, că
intra vulgul peste dânsele
(deh, dacă nu aveau cab-
ine!), acum șeful de la MAE
vrând să deplaseze la pro-
priu (nu să înființeze supli-
mentar) secțiile în săli de
sport închiriate. Să fie mai
mult loc. Că altceva, dacă
numărul de cabine/stampile
se menține, prin mama ei de
lege, orfană că nimeni nu
știe de ce nu o poate modi-

fica nimeni în părțile ei pu-
trede (nici măcar Guvernul,
fie și prin ordonanță de
urgență, mai ales că am-
basadele reprezintă teritoriu
românesc iar actele execu-
tivului au cădere juridică),

nu o să aducă aceste soluții
„ingenioase”. Decât mult
dorita liniște la porțile am-
basadelor și consulatelor și
expedierea votanților la alte
cozi. Că din astea vor fi!

Iar ultima idee a
ministrului „am înțeles că nu
am înțeles” este cu
adevărat „strălucitoare”: să
se trezească românașii
noștri mai devreme și să
vină la secții pe orele de vârf
ale pensionarilor din țară să
voteze! Și dacă tot trebuie
să se trezească mai de-
vreme, votanții din Diaspora
pot aplica și nemuritoarea
tactică a cartelei. Să-și lase
rând! Măcar așa serbam și
noi remodelarea unui zid în
Decembrie. Asta pentru a
nu a aminti și de haluci-
nanta propunere a sena-
toarei foame-în-gât care
vocifera că românii care nu
au stat ultimii trei ani în țară
nu trebuie să aibă dreptul să
voteze! Păi ce, nu e dreptul
la votul o lozincă?! Mama lui
de moft!

În rest, vorba
aceluiași personaj: „pixuri și
xerografiate”!

●

Produsul intern brut și discuțiile dintre prezidențiabili...Produsul intern brut și discuțiile dintre prezidențiabili...

Corneliu

Leu

AAtenția la stimularea
claselor producătoare, în
primul rând a clasei de mijloc,
ca mod de a impune creșterea
produsului intern brut, este
îndatorirea principală a oricărei
guvernări de piață liberă
desfășurată cu onestitate
concurențială. Dar, dacă lași
să se afirme pe alte căi politi-
cieni care n-au habar de așa
ceva și nici nu au bunul simț să
se pună în serviciul afirmării
țării prin producție, stimulându-
i în primul rând pe cei care o
realizează, te duci de râpă! – 

Cam o asemenea
replică poți avea urmărind și
pălăvrăgelile dar chiar și
discuțiile mai serioase din
campania asta a alegerilor
prezidențiale. Toate: Și dintre
politicieni, și dintre gazetari, și
dintre politicieni cu gazetari,
gazetari cu politicieni, sau
chiar nechemați din alte
domenii.

Pentru că PIB-ul – pro-
dusul intern brut – e un criteriu
prezent în toate calculele care
se prezintă; dar numai formal
și birocratic. Pentru bifarea
unei rubrici de formular accep-
tat, doar fiindcă așa spun teori-
ile economice pe care le învață
dar, de care, puțin îi pasă
funcționarului rutinizat în prac-
ticile viciate și de sechele tri-
umfaliste, dar și prin bolile
contaminate de prezentul glob-
alist. Oricât de mare rang gu-

vernamental ar avea,
funcționarul formalist folosește
chiar cifre care nici măcar nu
cuantifică totul. El nu ține
seama de faptul că, o fi PIB-ul
o noțiune de calcul economic,
dar politicile de dezvoltare în
care este implicat și citat fac
parte din formulele doctrinare
pe care le aduc adevăratele
partide. A căror concepție,
dacă există, tocmai în aseme-
nea dezbateri se vede. Sau,
ca-n bancul cu Alioșa: „Dacă
nu, nu!”… Iar, în societatea
românească tocmai asta
lipsește, adevărul dezvăluindu-
se întotdeauna în asemenea
situații de confruntare, când îți
dai seama că n-ai ce sau, mai
bine zis: n-are cine cu cine se
confrunta, lupta pentru putere
fiind una sterilă, fără de prin-
cipii, de parcă ne-a contaminat
pe toți stilul scandalagiu cu
care Băsescu mimează de
zece ani că face ceva pentru
țară și pentru acest PIB.

Constatăm astfel fap-
tul că nici celor care se
apleacă fie birocratic, fie pro-
pagandistic asupra PIB-ului,
nu le pasă de politicile
naționale pe care le presupune
acesta. Nu mai vorbim de fap-
tul că, asemenea politici ar tre-
bui să vadă într-un mod lărgit
lucrurile, nu referindu-se la un
fetiș, ci cu un concept precis
asupra a ceea ce înseamnă
producătorul de bunuri, atât
materiale cât și culturale, spiri-
tuale, educaționale mai ales.
Pentru că, dacă ar fi vorba de
datoria partidelor față de soci-

etatea ce vor s-o guverneze,
mai întâi ar trebui să-și pună
problema din punctul de
vedere educațional-stimulativ
al formării unei clase, sau chiar
a unor clase sociale de
producători; iar de abia după
aceea, sau în paralel cu dez-
voltarea acestei clase ca pro-
dus social, să folosească
datele statistice despre cum
realizează ea produsul eco-
nomic. Degeaba iei în calcul
produsul dacă, având mintea
numai la impozite și taxe, nu
încurajezi o societate care pro-
duce producători; dacă nu te
ocupi de ea printr-un întreg
ansamblu doctrinar de politici
naționale, pe care alegătorul
vrea să ți le cunoască alături
de sigla electorală!… Da, chiar
dacă nu-l consideri atât de
evoluat și chiar dacă nu se
exprimă chiar așa, măcar prin
intuițiile sale, alegătorul vrea
să te vadă cum vei avea tăria
de a da laoparte ciolanul din
care rozi tu, ca să acorzi prior-
itate stimulării de energii
naționale capabile să realizeze
PIB-ul. Asemenea energii sunt
sarea pământului; ele consti-
tuie și temeiul dar și obiectivul
dezvoltării unei societăți; și nu
clasa funcționărească formată
în majoritate pe criteriile vechi
– adică rămasă fără totali-
tarism dar cu destul abuz de
putere – din oameni ce
consideră că țara nu există cu
alt scop decât ca s-o admin-
istreze ei impozitând-o. În dic-
taturi, într-adevăr, aceștia
domină; dar în țările de mare

progres, oricât ar fi asemenea
funcționari-tehnocrați sau
funcționari-politici ahtiați de
putere și oricât și-ar da
importanță, se constată prea
bine că au rol secundar, orice
raționament de bun simț re-
cunoscând prioritatea socială a
producătorului de bunuri.

Nu mai pun la
socoteală că se neglijează
total faptul că e vorba de a pro-
duce orice fel de bunuri. E
vorba de bunurile materiale și
bunurile spirituale luate la un
loc. Pentru că, oricât de brut ar
fi produsul, ca să ne jucăm cu
cuvintele, el vine să servească
în egală măsură latura de dez-
voltare materială și latura de
dezvoltare cultural- spirituală a
unui popor. 

Este evident faptul, de
vreme ce perseverează în a în-
cadra la incerta categorie de
„bugetari” pe care orice orân-
duire rațională caută mereu s-
o s-o reducă, pe cine?… Pe
învățătorii și profesorii, care
sunt producătorii de profesii și
de creștere a profesionalismu-
lui pe plan național, sau pe
medici și personalul sanitar
care, fiind producători de
sănătate și energie asigură
într-un fel forța de muncă a
populației. Spun asta pentru că
producătorii, de orice natură ar
fi ei, se află pe primul loc social
al oricărei orânduiri care se
respectă. Ei trebuie să intre în
primul rând în obiectivele celor
care se ocupă cu formarea
socială, pentru că ei realizează
acest atotstăpânitor PIB!… 

Apoi abia vin, ca
importanță, cei care
administrează; ei se află pe un
loc al doilea, fiindcă de admin-
istrat administrezi ceea ce mai
întâi trebuie produs. Iar, tot pe
acest criteriu, încă o categorie
implicată: cei care păzesc sau
manipulează produsul ori pro-
dusele – pe locul al treilea. În
fine, ar mai fi două categorii în
această ierarhie socială văzută
doar ca psihologie de acțiune
a fiecăruia: speculanții ce nu
sunt chiar inutili, dar trebuie
îngrădiți prin lege la ceea ce
este licit și, la urmă, ca o dro-
jdie, interlopii cu intenții de
subminare socială, pe care o
societate bine consolidată ar
trebui să-i expulzeze de la sine
iar, până la această bună con-
solidare, să găsească forme
categorice de descurajare prin
lege.

Asta ar fi, într-un mod
de interpretare meritocratic,
ierarhia valorilor și nonvalorilor
naționale în legătură cu care,
din dezbaterile de până acum,
nu s-a văzut nici un fel de pre-
ocupare.

Și, zău, în ciuda faptu-
lui că, furate sau nefurate,
pângărite sau nepângărite,
defrișate sau nedefrișate, țara
asta are chiar mai multe păduri
decât nobili proprietari care să
le revendice cu sprijin politic
onorat procentual, PIB-ul nu
este un termen care să fie
folosit doar în limbajul de lemn.

●


