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„Cu mine se petrece ceva. 

O viaţă de om..” 

- Marin Sorescu
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Cezar 
Adonis Mihalache

CChiar dacă despo-
vărarea sectorului bugetar,
prin transferul „bugetofag-
ilor” spre mediul privat,
reprezintă o soluție pentru
diminuarea presiunilor
asupra bugetului de stat, iar
guvernanții au folosit
această justificare ori de
câte ori au făcut concedieri
„de la stat”, există și zone în
care lucrurile se petrec
exact pe dos. Acele sinecuri
menite a asigura huzurul
tovărășesc al aparatului de
partid și al clicilor aservite
politic prin fluturașul salarial
al nepotismului și servilis-
mului. Sinecuri menținute
de la o guvernare la alta ca
zone de stup pentru a
menține trează conștiința
electorală a apropiaților
fami(g)liei politice aflate la
guvernare și a avea
siguranța că, ori de câte ori
va fi nevoie, aparatul profe-
sionist aservit, din diferitele
domenii și sectoare, va risca
și oprobiul politic dar va
furniza și soluțiile manipula-
toare cerute de guvernanți
pentru nevoile interne și ex-
terne de cosmetizare.

Și este bine știut că,
adesea, dinspre INS au
venit raportări statistice
strâmbe… Nu „gafe” ori
raportări eronate, ci date
statistice răsucite intenționat
într-o încercare de manipu-
lare pentru a se asigura
conturul aparenței de
eficiență la nivelul manage-
mentului guvernamental. Și,
implicit, prezervarea confor-
tului guvernanților. Pentru
că orice eșec se poate
coafa la nivelul transmiterii
datelor către mase.

De aceea, când de
la vârful INS a fost tras sem-
nalul de alarmă al
„dezertării” angajaților, din
cauza lefurilor prea „mici”
(dar de două ori mai mari
decât salariile medicilor
debutanți, de exemplu!),
Guvernul s-a „mișcat”!

Desigur, nu era
vorba de grija că ar pleca
atât de mulți angajați că s-ar
închide putea carecumva in-
stitutul! Ci de necesitatea de
a achita niste restanțe de
pomeni electorale ca drep-
turi pentru mobilizarea de
care au dat dovadă când li
s-au cerut anumite
cosmetizării guvernamen-

tale, dar și pentru „plățiile”
din viitor pentru exercițiul de
falsitate prin care se vor
putea corecta marile eșecuri
de guvernare din perioada
următoare.

Intervenția Guvernu-
lui Ponta a fost, de 
altfel, promtă! Utilizarea
Ordonanței de Urgență ca
instrument punctual de
creștere salarială. Un prece-
dent care va permite astfel
de corecții salariale acolo
unde guvernanții trebuie 
să consolideze sinecurile
aparatului de partid și a cli-
cilor aferente, dar să și ac-
centueze și curba de
vasalitate a angajatului pub-
lic.

Iar justificarea
guvernanților pentru
această intervenție de
corecție salarială, în forță,
bate orice închipuire. Grija
că salariații INS pleacă în
masă spre mediul privat!
Recte, spre instituțiile pri-
vate de acest gen (deși, în
mod real, statistica nu este
un domeniu de vârf al
manifestării în sfera
privată!).

Evident, nu toți
demisionarii își vor găsi
locul prin feluritele institute
de sondare, dar orice nouă
entitate privată, care să
prezinte adevărata imagine
a situației statistice, va spori
riscul demascării unor
realități pe care guvernanții
le-au cosmetizat cu prea
multă cheltuială pentru a
scăpa tocmai acum situația
de sub condtrol.

Iar proiectul de
ordonanță de urgență cu
dedicație pentru INS riscă
să reactiveze practici din
trecut. Pentru că, decizia de
a acorda dreptul de a stabili
nivelul concret al noilor
salarii (doar acum la nivelul
INS!) direct secretarului
general al Guvernului şi
preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică, re-
pune, pe de o parte, direc-
torul (ca funcționar public) în
postura decizională a șefului
ce va tăia și spânzura după
gradul de vasalitate a
angajaților, dar asigură și
subordonarea și mai
accentuată, și refidelizarea,
șefilor de instituții direct lui
Victor Ponta.

Or, reevalurea
salariilor INS-ului reprezintă
doar o primă sinecură
reconsolidată (aidoma
bugetului de stat!), atât la

nivel central, cât și în sfera
direcțiilor regionale și
județene de statistică. Vor
urma și alte asemenea
ordonanțe de urgență punc-
tuale, în funcție de ce și cum
mai miscă prin sectorul
bugetar. Pentru că, nu-i
așa?!, ce importanță are că,
tot din cauza salariilor mici,
ne pleacă medicii… Căci,
medicii neputând fi folosiți în
dubla masură a cosmetizării
statisticilor, cu excepția unor
„vârfuri” angajate politic
pentru spălări de sector, nu
trebuie păstrați în țară!

În schimb, angajații
INS, care ar putea asigură
îmbălsămarea corpusului de
aparență al angajamentului
și „eficienței” guvernanților
trebuie, nu doar ținuți de-
parte de mediul privat (unde
meseria făcută ca la carte ar
putea da la iveală adevăruri
deranjante!), ci „agățați” pe
mai departe, cu salarii pe
măsură, la buget, ca preț al
prețului pe care îl plătesc di-
rectorii politici ai institutului
și institutelor de sinecuri!
Contează că un medic rezi-
dent este platit cu 900 de
lei? După aproape zece ani
de școală! La INS, salariile
„mici” se ridică la o medie de
1 500 lei… Chiar dacă ni-
meni nu poate prezenta nici
măcar datele statistice de la
ultimul recensământ…

Și ce importanță are
faptul că, pentru a justifica
reducerea cheltuielor
bugetare, un număr
aproape egal de angajați
actuali ai INS au fost dați
afară, chiar într-un an de
pomeni electorale, de la
CFR Marfă?! Angajați
cărora nu doar că nu li s-au
mărit salariile, „pentru a nu
pleca în mediul privat”, ci au
fost azvârliți pentru a
despovăra bugetele nece-
sare pentru a-i îngrășa pe
alții. Cei necesari în cali-
tatea de vidanjorii statistici
ai minciunilor guvernamen-
tale.

●

Deputatul StetoscopDeputatul Stetoscop

Aurel
Brumă

ÎÎntre personajele de
inutilitate absurdă ale lui
Jaroslav Hašek îl întâlnim pe
Ferdinand Kokoska ″care
adună căcăţei de câine″.
Personajul cu pricina, trans-
format în cauză, mi-a adus
ca efect imediat mutrişoara
unui alt personaj colecţionar
de aceeaşi materie şi care
bântuie prin parlament de
câteva legislaturi, individul
făcând bătături la degete în
comunicările sale zilnice pe
reţelele de socializare ale in-
ternetului, strategie din care,
speră el, s-ar mai sălta căţiva
milimetri în atenţia cui tre-
buie. După fandări de hopa-
mitică pe la PSD, PC, PUNR,
PPDD (de unde a fost recent
tomberonizat), amişunând o
intrare la macru în opoziţie
face dizidenţă prin lipitorile
puse cum şi unde apucă,
clamând independenţa sa în
lipsă de o dorită dependenţă
cât mai abundent acoperită
financiar.

Nu m-ar deranja indi-
vidul dacă n-aş citi declaraţia
lui de avere prin care, negru
pe alb, alătură îndemnizaţiei
parlamentare de circa 4000
lei pe lună încă 2500 lei
(salariu şi gărzi) plus un
mizilic din cursurile pe care le
ţine, scrie acolo, la o univer-
sitate particulară.

Cu stetoscopul flu-
turând pe afişele electorale
(simpatic de-al naibii,
dom׳le!), cu un aer de
oboseală veselă care dă bine
imagistic, deputatul
Stetoscop se pregăteşte
pentru o nouă rocadă care
posibil să-i asigure
abonamentul la bugetul
public pe încă o legislatură,
că scaietele greu se mai
desprinde de coada vacii. 

Treaba lui, durea-m-
ar capul: aş putea spune şi
să-i fac dilit din
corespondenţa electronică
cum am procedat cu un alt
diliu. Problema însă este
alta: individul a descoperit
formula alchimică a
condensării şi dilatării
spaţiului, inclusiv cel
temporal, fiindcă altfel nu se
explică prezenţa sa
turbionară atât în Bucureşti
(la Parlament, că până la
minister mai este o ţâră de
traversat) cât şi la spitalul din
localitatea de reşedinţă (la
400 km) sau printre studenţii

cărora le explică ce are de
explicat sau, până acum,
rarele şi mustoasele
prezenţe în localitatea unde
a obţinut al doilea mandat,
localitate dintr-un alt judeţ,
aflată la alţi 140 km faţă de
camera personală cu visări
cotcodăcite. 

Păi omul ăsta, în
ritmul în care suge bugetul
public la două ţâţe, mereu în
pericol de a fi taxat pentru
viteză excesivă în naveta lui
atemporală (că cine să-i ţină
evidenţa între atâtea şi
atâtea posibile coterii) mai
are şi înghesuiala gărzilor
(oricum mai plictisitoare
decât o cumetrie, o nuntă
sau un botez) e mereu în
stare de pericol. Clar. Tipul
este insomniac cronic şi,
ferească ceasul marca Doxa,
ar putea fi una dintre
victimele colaterale ale
parlamentului, că nici acolo
nu doarme, stă treaz, de
veghe, atent la toţi curenţii
care afluiesc de-a stânga şi
de-a dreapta şi mai ales
acum de-a dreapta. Dar nici
asta nu contează. 

Bine înfipt în statele
de plată doctorul deputat
Stetoscop se anunţă celor
care îi citesc micuţele
consemnări ca ″voce a
omului simplu″, ăla de
contribuie din amărâtul lui
venit la menţinerea pe
coverta actualităţii politice a
acestui politician pur-sânge
insuficient de bine plătit
pentru gargara lui diurnă (o fi
primind şi diurnă de
deplasare dinspre-către?).
Jmé de n-are aer (aiurea,
sunt încă mulţi ca el prin
parlament) îmi închipui cum,
numărându-şi lunar
subnutritul stipendiu de doar
65.000 de lei îşi tamponează
buricele deştelor
suprasolicitate la numărat
fără a-l durea undeva că un
altul, ăla de zice el că-l
reprezintă îşi bagă pumnul în
stomac că poate i-o trece
foamea.

Şi cum spuneam,
unul dintre personajele lui
Hašek, mai puţin cunoscut
chiar decât parlamentarul
Stetoscop este Ferdinand
Kokoska ″care adună căcăţei
de câine″.

●
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Liderii UDMR s-au trezit cu eticheta de „terorişti” Liderii UDMR s-au trezit cu eticheta de „terorişti” 
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Bogdan
Diaconu

NNu e prima oară
când depun o 
plângere penală împotriva
extremiştilor maghiari. 

Brusc însă, DIICOT
s-a autosesizat din senin şi
s-a mişcat în sfârşit îm-
potriva UDMR. Coroborat
cu ofensiva diplomatică a
SUA împotriva dictaturii lui
Viktor Orban, e clar că
Washingtonul s-a săturat de
cozile de topor maghiare ale
Rusiei din Ungaria şi din
România. Şi uite aşa Româ-
nia poate să scape legal de
extremiştii maghiari!

Faptele grave ale
UDMR împotriva României
au devenit şi mai grave în
contextul geopolitic ten-
sionat în care incitările et-
nice servesc Moscovei şi
acesta este începutul
sfârşitului pentru UDMR.

De aici surpriza şi
şocul UDMR, de care am
auzit povestindu-se în ziua
în care liderii formaţiunii s-
au trezit urmăriţi penal.

L-am avertizat pe
Kelemen Hunor de
nenumărate ori să nu mai
facă jocurile Budapestei
pentru că face, de fapt,
jocurile Rusiei, şi acest lucru
îi va pune capăt carierei.
Uite că va pune capăt şi
UDMR-ului! La fel ca şi în
cazul luptei anti-corupţie, a
fost nevoie de intervenţia
SUA pentru ca lucrurile să
se mişte. În cazul urmăririi
penale a liderilor UDMR,
situaţia e similară. Aşa că
degeaba se plâng liderii
UDMR pe la ambasadele
străine, au fost deja înfieraţi
şi pe bună dreptate.

Nimeni nu va sta de
vorbă cu uneltele Bu-
dapestei, adică ale
Moscovei, şi nimeni nu va
crede demersul lor de auto-
victimizare. Şi, în timp ce
Viktor Orban e tot mai con-
testat în stradă la Bu-
dapesta, Kelemen Hunor se
vede izolat şi urmărit penal,
alături de Antal Arpad. Iar
UDMR s-a trezit cu eticheta
de organizaţie ”teroristă” pe
care nu şi-o va mai şterge
niciodată de pe frontispiciu.

În acest moment, ni-
meni din cancelariile occi-
dentale nu va mişca un
deget ca să-I scape pe
aliaţii lui Viktor Orban din
România. E ca şi cum ar fi
fost prieteni cu Coreea de
Nord sau cu talibanii. De
fapt, UDMR a făcut jocurile
secesioniste pe criterii et-
nice promovate cu atâta
succes de Putin. Şi de aici li
se va trage şi sfârşitul atât
UDMR-ului, cât şi celorlalte

formaţiuni extremiste
maghiare din România.

Vă amintiţi cum a
fugit Laszlo Tokes din
România când a fost
ameninţat cu ridicarea
decoraţiei şi când şi-a dat
seama că ameninţările şi
minciunile lui nu mai sunt
tolerate? A găsit adăpost la
Budapesta. Deputatul
Marko Bela, nepotul lui
Marko Attila, pe care DNA îl
caută pentru arestare, a
fugit şi el la Budapesta. Un-
garia a devenit locul de
refugiu al penalilor şi
trădătorilor de ţară, aşa cum
Rusia a devenit locul de
refugiu al lui Ianukovici.

I-am avertizat pe lid-
erii UDMR că vor trebui să
părăsească România şi să
se ascundă în Ungaria dacă
tot lucrează pentru Bu-
dapesta. Problema este că
nici Ungaria nu va mai fi
mult timp un refugiu sigur,
pentru că nu ştiu cât va mai
rezista Viktor Orban la
Maidanul pornit la Bu-
dapesta. Şi atunci ce vor
face, vor fugi toţi la
Moscova?

Iată şi plângerea
penală pe care am depus-o
la Parchetul General îm-
potriva lui Antal Arpad pen-
tru declaraţiile de incitare la
violenţă: Către Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie PLÂN-
GERE PENALĂ împotriva
lui ANTAL ARPAD, Primar al
Municipiului Sfantu Gheo-
rghe, care in calitate de in-
vitat a declarat de la tribuna
Consiliului Reprezentantilor
Unionali (CRU) al Uniunii
Democrate Maghiare din
Romania (UDMR) de la
Targu Mures, ca daca pre-
mierul Victor Ponta nu il va
„instrui” pe prefectul de Co-
vasna „sa lase in pace
maghiarii”, atunci in se-
cuime s-ar putea intampla
ce s-a intamplat in martie
1990 la Targu Mures, con-
form datelor transmite de
Agerpres, pentru săvârşirea
infracţiunilor de:
• Infracţiuni contra securităţii
naţionale, prevăzute şi
pedepsite de art. 394 cod
penal;
• Instigare la ura si discrim-
inare, prevăzută şi
pedepsită de art.369 cod
penal;
• Instigare publică şi apolo-
gia infracţiunilor, prevăzută
şi pedepsită de art.368 cod
penal.

În fapt, la data de
13.12.2014, ANTAL ARPAD,
Primar al Municipiului
Sfantu Gheorghe, prezent
la tribuna Consiliului
Reprezentantilor Unionali
(CRU) al Uniunii Democrate

Maghiare din Romania
(UDMR) de la Targu Mures
a anunţat public, că:

„Îl rog pe domnul
Frunda sa isi roage seful,
prim-ministrul Romaniei, sa
il instruiasca pe prefectul de
Covasna sa ii lase in pace
pe maghiari. Ce fac prefec-
tii, il califica si pe el. (…)
Daca nu, in secuime s-ar
putea intampla ce s-a in-
tamplat la Targu Mures in
1990″, a spus Antal Arpad,
potrivit traducerii oficiale.
Acesta a mai afirmat in
cadrul aceluiasi eveniment
ca deputatul Marko Attila,
condamnat pentru retro-
cedarea unui imobil, a cerut
protectia SUA si a Ungariei,
insa in primul rand maghiarii
trebuie sa fie alaturi de
acesta si sa recurga la ac-
tiuni inclusiv de genul celei
de la Cluj-Napoca, cand s-a
stopat demolarea unei bis-
erici.

Antal Arpad a
sustinut conform relatarilor
presei faptul ca „in aceasta
tara justitia nu e justa, ci
serveste un sistem sa ii faca
pe maghiari saraci, sa
ajunga soarta sasilor”.

Între 19 si 21 martie
1990 a avut loc la Targu
Mures un conflict interetnic
intre romani si maghiari, in
urma caruia au murit cinci
oameni, iar sute de per-
soane au fost ranite.

În acest context,
declaraţiile şi acţiunile pri-
marului Arpad Antal 
împotriva Constituţiei
României conform relatar-
ilor din mass media sunt
unele aproape zilnice, bru-
tale şi făcute la vedere relu-
and elemente prezentate si
in trecut cu privire la actiu-
nile acestuia.

Modul public în care
Arpad Antal intelege sa ia
pozitii publice şi felul propa-
gandistic în care demer-
surile lui se derulează deja
pe teritoriul României oferă
indicii clare că este vorba
despre adoptarea de către
persoane care şi-au asumat
un rol public şi care au
funcţii în administratia pub-
lica locala, in partide sau în
organizaţii înregistrate în
România, într-un cadru care
s-a dorit a fi cât mai oficial
posibil, a unor decizii de
susţinere şi punere în apli-
care a unor măsuri care
constituie tentativă de
încălcare a prevederilor Art.
16 din Constitutia României:
„Egalitatea în drepturi (1)
Cetăţenii sunt egali în faţa
legii şi a autorităţilor publice,
fără privilegii şi fără
discriminări. (2) Nimeni nu
este mai presus de lege.”

Articolul 16 din

Constituţie reglementează
aspecte fundamentale ale
Statului Român, şi prin ur-
mare textul constituţional
este de strictă interpretare şi
aplicare.

Nu se poate, prin ur-
mare, invoca nici posibili-
tatea interpretării extensive
de către învinuiţi a textului
constituţional, şi nici even-
tuale necunoaşteri a legii,
cu atât mai mult cu cât în
discuţie este Legea
Fundamentală a Ţării, de-
claratiile vizand si o veri-
tabila trimitere la incalcarea
prevederilor cuprinse in
art.124 din Constitutie:

Înfăptuirea justiţiei
(1) Justiţia se înfăptuieşte în
numele legii. (2) Justiţia
este unică, imparţială 
şi egală pentru toţi. 
(3) Judecătorii sunt
independenţi şi se supun
numai legii. „Antal a sustinut
ca „in aceasta tara justitia
nu e justa, ci serveste un
sistem sa ii faca pe maghiari
saraci, sa ajunga soarta
sasilor”.

Consider că intenţia,
mărturisită public, a lui Antal
Arpad, este aceea de deter-
mina o presiune publică şi
mediatică în vederea punerii
în discuţie, în varii situaţii şi
conjuncturi, a valorilor
naţionale pe care
Constituţia le apără şi le
protejează, urmarind o veri-
tabila discriminare pozitiva
si o nesocotire a institutiilor
unui stat european, inclusiv
a puterii judecatoresti.

Este evident, de
asemenea, că se încearcă
îndemnarea populaţiei de
etnie maghiară din România
la manifestarea făţişă a
negării caracterului unitar şi
naţional al Statului Roman
şi a negării dreptului
cetăţenilor de etnie română
de a se bucura de
deplinătatea ocrotirii drep-
turilor garantate de
Constituţie, de orice fel, de
o negare a drepturilor si
obligatiilor Statului Roman,
trebuind sa se tina cont de
rolul special al puterii jude-
catoresti in societate, garant
al justitiei, valoare funda-
mentala intr-un stat de
drept, avand nevoie de in-
crederea cetatenilor pentru
a progresa – cu atat mai
mult apare extrem de grava
afirmarea unei necesare
discriminari pozitive pe cri-
terii etnice exclusiv men-
tionate, fara un temei serios,
in contextul unui discurs
continand evocarea unor
cazuri violente cu impact
emotional in societate.

Or, cele descrise
mai sus reprezintă exact
obiectul material al

infracţiunilor de

• Infracţiuni contra securităţii
naţionale (art.394 C.p.),
potrivit căruia: – Fapta
cetăţeanului român de a
intra în legătură cu o putere
sau cu o organizaţie străină
ori cu agenţi ai acestora, în
scopul de a suprima sau
ştirbi unitatea şi indivizibili-
tatea, suveranitatea sau
independenţa statului, prin:
c. aservire faţă de o putere
sau organizaţie străină; d.
ajutarea unei puteri sau
organizaţii străine pentru
desfăşurarea unei activităţi
ostile împotriva securităţii
naţionale, se pedepseşte cu
închisoarea de la zece la 20
de ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
• Instigare publică şi apolo-
gia infracţiunilor (art.368
C.p.), potrivit căruia: (1) –
Fapta de a îndemna pub-
licul, verbal, în scris sau prin
orice alte mijloace, să
săvârşească infracţiuni se
pedepseşte cu închisoare
de la trei luni la trei ani sau
cu amendă, fără a se putea
depăşi pedeapsa prevăzută
de lege pentru infracţiunea
la săvârşirea căreia s-a in-
stigat.
• Instigarea la discriminare
(369 C.p.), potrivit căruia:
Incitarea publicului, prin
orice mijloace, la ură sau
discriminare împotriva unei
categorii de persoane se
pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.

Faptele sunt cu atât
mai grave cu cât făptuitorul
nu este, aşa cum am
menţionat, simplu cetăţean
ce exercită în mod abuziv
dreptul la asociere şi expri-
mare, ci, pe de o parte, lid-
erul unei organizaţii cu
activitate publică aflate nu
prima oară în situaţia de a
ataca bazele constituţionale
ale statului român, precum
şi ales local. 

Ca urmare a celor
prezentate, solicit începerea
urmăririi penale împotriva
numitului Antal Arpad cu
privire la faptele arătate mai
sus.

●



4 Tichia de politician

Câinii şi stâna...Câinii şi stâna...

Aurel
Brumă

ÎÎncă faţă-n faţă,
aparent diferenţiate prin ide-
ologii, programe, proiecte
(ieşite totaldin perioada de
perisabilitate), „stânga” şi
„dreapta”, mădulare ale
aceluiaşi trup politic viciat,
bolnav, externalizat interesu-
lui naţional în bună măsură,
îşi studiază confuz caietele
de regie, mizând la nesfârşit
pe cumsecădenia plătitorului,
electoratul. Nu se înţelege că
scenariul cu titlul „Proiectul
România” îşi refuză, prin
marele public, actorii cabotini,
îmbogăţiţii unui război de
aparente idei dar comuni în
interese care continuă să vic-
timizeze ţara.

În 16 noiembrie, zi
aparţinând unui protest de
factură naţionalistă, recuper-
atorie, li s-a anunţat politicie-
nilor un termen: ″ imediat″ şi
sarcina obligatorie de a se în-
toarce cu faţa la ţară,
obligaţie faultată grosolan,
iresponsabil (termen blând)
prin ultimele decizii ale unui
parlament îngroşat inutil şi
contra-productiv obligaţiilor
ce-i revin în fapt. Mai mult de
atât, interzicerea votului elec-
tronic, ca suport al asigurării
unui drept fundamental
cetăţenesc, încăpăţânata
creştere a volumului de avan-
taje prin nesimţita propunere
de pensii speciale, vor deter-
mina electoratul să se der-
obeze de actuala compoziţie

parlamentară mult înainte de
2016.

Extrag dintr-un imens
volum de propuneri de ecolo-
gizare a castei politice (in-
diferent de apartenenţele
clamate), câteva:

Vacantarea/suspendarea
fără nici o condiţionare a
membrilor de
partidsancţionaţi penal, în-
cepând cu cei aflaţi în struc-
turile parlamentare (unde cei
fărădelege nu au dreptul de a
propune sau sprijini emiterea
de legi);

Suspendarea persoanelor
din structurile administraţiei
publice centrale,judeţene, din
instituţiile statului aflate în
cercetare juridică;

Mediatizarea modului de
recuperarea a sumelor
însuşite ilegal de persoan-
elecorupte pe fondul intro-
ducerii regimului de urgenţă
în anchetarea şi emiterea de
condamnări de către
instanţele judecătoreşti;

Includerea stării zero în
compoziţia parlamentului şi
impunerea obligatorie ascoa-
terii din compoziţia acestuia a
persoanelor care îşi modifică
apartenenţa de partid,
alianţă, grup. Este o măsură
de minim respect faţă de
relaţia iniţială, din momentul
votării, în respectarea
opţiunilor electoratului. În
acest sens se va păstra şi
regimul asumat de către par-
lamentarii independenţi (
regim asumat în cadrul
exerciţiului electoral);

Guvernul va avea obligaţia

de a prezenta, prin parla-
ment, minimum treiobiective
strategice de prioritate
naţională (conform anagaja-
mentelor luate atât de guvern
cât şi de noul preşedinte în a
asigura baza dezvoltării de
locuri de muncă). Între aceste
obiective strategice prioritare,
alături de cele legate de in-
frastructura transportului (în
relaţie directă cu marile căi
de comunicare
internaţională) se vor recon-
sidera domeniile de utilitate
imediată (spre exemplu
refacerea activităţii miniere la
zăcămintele aurifere prin
metodologii nepoluante) pe
baza unor determinări coer-
ente a efectelor de habitat,
protecţia zonelor de interes
istoric, concomitent cu refac-
erea rezervei de aur. Pot fi
luate în considerare, în lipsa
fondurilor necesare în buget
participarea publică prin
acţiuni. În acelaşi context,
susţinut şi prin programele
prezentate în camopania
electorală pentru alegerea
preşedintelui se vor constitui
într-un corp clarificat de lege
modalităţile şi căile de spri-
jinire a fermierilor din
agricultură prin refacerea
sectorului de producţie al
maşinilor şi agregatelor agri-
cole, facilităţi bancare de
achiziţionare, dimensionarea
exactă a fermelor (suprafaţă,
minim de personal) pe fondul
asigurării unui suport legal de
constituire şi funcţionare a
contractelor fermelor cu
instituţiile, firmele cu con-

sumuri colective. Statul, prin
guvern, ăşi va redimensiona
obligaţia garantării
funcţionării tuturor ele-
mentelor de redresare a agri-
culturii naţionale;

Pentru a diminua efectele
unor impozitări excesive pen-
tru acoperirea unorcheltuieli
în sarcina statului, spre ex-
emplu cele de la nivelul peni-
tenciarelor, se vor revizui
articolele de lege în sensul
creşterii surselor de finanţare
prin utilizarea în condiţii clar
stabilite a forţei de muncă a
deţinuţilor (concomitent cu re-
conversia profesională în
vederea integrării sociale). În
acelaşi context se va revedea
raportul dintre ajutoarele so-
ciale-starea de sănătate şi
formele de reducere a efortu-
lui financiar prin determinarea
domeniilor de activitate pen-
tru o parte din aceste per-
soane.

La nivelul comunităţilor ru-
rale se va asigura introduc-
erea treptată şiobligatorie a
asistenţei didactice perma-
nente (program de studiu,
meditaţii şi hrana necesară) ,
(re)apariţia cantinelor şcolare
oferind suportul necesar
eliminării abandonului şcolar
şi absenteismul. Modificările
din sistem vor crea şi o bază
clarificată de creştere a veni-
turilor cadrelor didactice pe
fondul unei îmbunătăţiri a
profesionalităţii în domeniu;

Pentru creşterea respectu-
lui public faţă de funcţiile de
(înalţi) demnitari se vacrea
baza juridică clarificată de

atribuţii, intervenţii şi efect al
deciziilor acestora în forme
coerent mediatizate în marele
public; Pe baza consultării
publice se va asigura fondul
de amendamente şi
modificări necesare regimului
de lucru al parlamentarilor,
astfel încât indemnizaţiile
acestora să corespundă volu-
mului real de
activitate/responsabilităţi
eliminând motivaţiile absen-
teismului, surplusul de chel-
tuieli inutile funcţiei.

Zilele trecute un par-
lamentar (nu contează nu-
mele, persoana, facilităţile pe
care şi le-a creat în şase leg-
islaturi, cât a funcţionat în
atare funcţie) perora necesi-
tatea unei alinieri a
indemnizaţiei la cotele eu-
ropene, cerere de-a dreptul
nesimţită în condiţiile în care
cei care îi asigură
indemnizaţia, cetăţeanul
votant, se află în condiţii de
minimă supravieţuire datorită
şi parlamentului care, de
şase legislaturi, roboteşte
pentru propria imagine cu pri-
oritate, ca şi cum parlamentul
ar fi o instituţie supra-
naţională iar componenţii săi
direct aterizaţi de la Brux-
elles. Sigur, greşeala, vina lu-
crului prost făcut aparţine şi
electoratului care a uitat o
vorbă din popor: câinii răi fac
stâna bună!art.

●

Cu prăbuşirea elicopterului SMURD în lacul Siutghiol a căzut Cu prăbuşirea elicopterului SMURD în lacul Siutghiol a căzut 
şi mitul „bunului străin”şi mitul „bunului străin”

Ionuț
Țene

ÎÎn 2010 când s-au
tăiat salariile, pensiile,
alocaţiile de copii şi
îndemnizaţiile pentru
mame, românii nu au ieşit în
stradă. În schimb, românii
au ieşit cu „mic şi mare” în
stradă, punând de o
„revoluţie în ianuarie” 2012
pentru că sirianului sau ior-
danianului Raed Arafat, ce
contează etnia, i s-a cerut
de către preşedintele Traian
Băsescu demisia din funcţia
de subsecretar de stat de la
Ministerul Sănătăţii. Atunci a
început o operaţiune pe
Facebook, forumuri şi pe
reţeau ong-eurilor soroşiste
o campanie furibundă pen-
tru salvarea unui demnitar,
care avea origini entice din
afara trunchiului românesc
şi o altă religie decât cea a
majorităţii. 

Atunci s-a imple-
mentat prima oară mitul
„bunului străin”, care
salvează naţiunea română,
ce nu mai e în stare să se
conducă singură. Atunci a
căzut guvernul Emil Boc în

urma unei astfel de
mobilizări pentru o cauză
„străină”. Scenariul s-a
repetat şi pe 16 noiembrie
2014, când românii împinişi
de sărăcie, corupţia sis-
temului politic şi de intere-
sele din spatele Facebook
România au votat un mi-

noritar sas lutheran ca
preşedinte al ţării, punându-
şi speranţele iluzoriu ca în
Mesia.

Căderea zilele tre-
cute a elicopterului SMURD
în apele reci ale lacului Siut-
ghiol pe vreme frumoasă
scoate în evidenţă
ineficienţa şi incompetenţa

secretarului de stat Raed
Arafat din cadrul MAI, la fel
ca în cazul avionului
prăbuşit azi iarnă în Munţii
Apuseni, când a murit pilo-
tul Iovan. 

Atunci presa l-a crit-
icat firav pe Raed 
Arafat pentru gestionarea

operaţiunilor de salvare. 
Acum vina lui Arafat

e majoră şi complicitatea
acestuia la schimbarea mis-
iunii sau dezmembrarea sis-
temului de zbor a
elicopterului Eurocopter
chiar penală. Raed Arafat e
vinovat de modificare traiec-
toriei unor sume din fonduri

europene care au făcut ca
destinaţia tehnică a eli-
copterului să fie schimbată,
iar două flotoare a acestuia
să fie schimbate?

Mai mult, Raed
Arafat nu a fost în stare să
gestioneze operaţiunile de
salvare. La două ore de la
prăbuşirea elicopterului cu
patru persoane la bord,
echipajele SMURD nu erau
la faţa locului, iar primii care
au ajuns pe luciul apei în
zona accidentului au fost
pescarii cu străvechile lor
bărci de lemn. În acest caz,
Raed Arafat s-a purtat chiar
cinic. 

La trei ore de la ac-
cident declara presei că
persoanele vor fi salvate.
Cum? După circa o
jumătate de oră în apele
îngheţate niciun om nu
putea supravieţui hipoter-
miei. Nu trebuie să fii medic
ca să ştii acest lucru. Raed
Arafat minţea presa cu bună
ştiinţă că piloţii şi cadrele
medicale SMURD vor fi sal-
vate, deşi elicopterul era de
mult pe fundul lacului Siut-
ghiol. Nu este de ajuns
demisia factorilor locali de

decizie în cazuri de urgenţă,
ci chiar depunerea mandat-
ului de onoare a secretaru-
lui de stat Raed Arafat
pentru incompetenţă în
cazul gestionării salvării
echipajului elicopterului în
urma accidentului, iar o
anchetă să verifice dacă e
vinovat pentru schimbarea
destinaţiei misiunii eli-
copterului care a dus la
moartea echipajului
SMURD.

Raed Arafat nu este
un profesionist aşa de bun
precum legenda creată în
jurul lui doar că este străin.
Un lucru e sigur cu acest ac-
cident pentru români: cu
prăbuşirea elicopterului
SMURD în lacul Siutghiol a
căzut şi mitul „bunului
străin”.

●
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Parlamentul lucrului prost făcut!Parlamentul lucrului prost făcut!

Cezar 
A. Mihalache

„S„Speranța Pare că
Dumnezeu iubește proștii
de a făcut așa mulți! Și, fără
îndoială, îi iubește și pe
mulți dintre aleșii noștri! Ba,
am putea spune că și noi îi
iubim, chiar fără măsură, de
am umplut parlamentul cu
ei… Că nu au ajuns acolo
sărind gardul lui Zgonea; noi
i-am trimis! E drept, după
atâta amar de vreme, atâtea
și atâtea legislaturi pline de
impostori și neghiobi, am
ajuns să-i recunoaștem de
grabă. Dar, ce folos dacă ei
nu își văd adevăratul chip…
Totuși, de sărbători, se mai
petrec și minuni. Iar unii din-
tre aleși își văd în oglindă
tocmai „chipul” făcut de
Dumnezeu, cu dragoste…

Pe senatoarea
foame-în-gât o știm cât este
de mândră. De data
aceasta însă, s-a privit în
oglindă și s-a recunoscut. Și
a recunoscut. Dar numai
acum, „de sărbători”, când a
înțeles „prostia pe care a
făcut-o”, votând fără minte
ce i s-a spus.

Iar din vorbele ei
înțelegem că așa se
întâmplă de fiecare dată.

Votul în orb. Sau după ure-
chea în care i s-a șoptit ce
și cum. Căci, personal, nu
are timp să citească legile și
de aceea merge pe mâna
comisiilor de specialitate. Și
votează. Dar numai de
sărbători poate recunoaște
„prostia” pe care o face (de
fapt, de fiecare dată!).

Acum, senatoarea a
votat o lege care, prin
câteva articole, dă liber sis-
temului în intimitățile noas-
tre. Căci, prin accesul
neîngrădit la calculatoare,
laptopuri, telefoane in-
teligente, procurorii ar putea
trece dincolo de spațiul pe
care ni-l viola regimul
cenușiu ascultând la galena
tefoanelor cu disc.

O lege care nu este
menită doar a ne viola
initimitatea, nu doar!, ci are
și un scop mai precis, o
încrengătură în care, fără
nici un mandat de la
judecător, în orice clipă a
existenței noastre, fiecare
dintre noi, ca vinovați a pri-
ori, putem fi chestionați fără
știre.

Nu s-a vorbit mult
despre noua lege a
securității cibernetice. S-a
motivat doar că este
necesară pentru consoli-
darea sitemelor informatice

în noile conjuncturi de at-
acuri cibernetice. Și, într-
adevăr, este o lege
necesară, dar care avea
nevoie de câteva amenda-
mente.

De sărbători însă,
aidoma senatoarei foame-
în-gât, parlamentarii nu au
avut timp de amendamente.
Nu au avut ei vreme să
citească legea, darămite să
o mai și treacă prin filtrul
rațiunii! Așa că s-au lăsat
iubiți de Dumnezeu în forma
lor de ignorați. Și nu au in-
trodus nici măcar acel
amendament, reclamat de
societatea civilă și juriști, a
menținerii obligației obținerii
de către procurori a unui
mandat de la judecător pen-
tru a accesa, nu doar calcu-
loatoarele, tabletele ori
telefoanele inteligente, ci
de-a dreptul viața noastră
privată.

Desigur, articolele
cu pricina nu au fost strecu-
rate în lege de inițiatori dintr-
o răzbunare față de recenta
declarare de către CCR ca
neconstițională a legii
cartelelor preplătite (și up-
gradate la cumpărare cu
datele utilizatorilor). Ori din
cauza altor tentative legisla-
tive eșuate de violare a
initimității noastre prin feluriți

big-brotheri digitali.
Acum este vorba de

un context mai larg. Unul în
care, „interogarea” sis-
temelor noastre informatice
va pemite inclusiv înmulțirea
dosarelor penale pentru uti-
lizare programelor fără
licențe. Un sistem care, în
numai câteva luni, ar putea
aduce mulți bani prin „deter-
minarea” utilizatorilor de a
achiziționa programe, soft-
uri, divertisment (mai ales)
în mod legal.

Și ne zice sena-
toarea foame-în-gât, dar,
probabil, oricare parlamen-
tar ar fi putut să-i plagieze
revelația!, că (doar) „De
sărbători am observat că se
întâmplă lucrul acesta”.
Este însă clar că votul „după
ureche” se petrece aproape
de fiecare dată, dar numai
de sărbători, aleșii se văd
așa cum au fost făcuți.
Mulți…

Și dacă s-ar fi oprit
aici ar fi fost ce ar fi fost
(gura pacătosului!), dar sen-
atoarea a aruncat vina în alt
colț (al aceleași grădini par-
lamentare), justificându-se
că „Nouă ni s-a spus că este
foarte bine (așa)”. Adică, o
recunoaștere a indicaților de
vot pe care parlamentarii le
primesc (pentru că sunt

mulți și nu au timp să
citească, nu?!). Indicații
care nu sunt primite doar de
sărbători! Și este și o re-
cunoastre a adevărului că,
dacă merită cineva să ia
bani în parlament, atunci
este vorba doar de membri
comisiilor de specialitate.
Singurii care citesc, fie și
doar de aparență, legile, și
care, de fapt, iau deciziile de
vot în parlament.

„Noi din Senat am
avut încredere în comisia
care și-a dat acordul” – a
aruncat vina fudula sena-
toare. De parcă, toate acele
comisii ar fi constituite din
cetățeni de pe stradă și nu
tot din parlamentari…

„Nu am știut ce am
votat, nu am vrut răul
cetățenilor!” – ne-a comple-
tat apoteotic. Și, adevărul e,
că nici nou nu am știut pe
cine am votat. Și nu ne-am
vrut răul, dar ni l-am făcut!
De la mandat la mandat, de
25 de ani…Politic…

●

Tokes - un fals revoluționar!Tokes - un fals revoluționar!

Corneliu
Florea

SS C R I I T O R U L
TITUS   SUCIU este cel mai
autorizat scriitor român să
vorbească despre Revoluţia
de la Timişoara din Decem-
brie 1989. Îmi permit
această afirmaţie pe
următoarele argumente.
Întâi de toate, la Timişoara a
fost o adevărată revoluţie în
Decembrie 1989. Cei ce se
mai îndoiesc, nu acceptă
sau dezavuează acest
eveniment istoric de la
Timişoara, fără nici o
legătură de ce a făcut Ion
Ilici Iliescu şi Petre Roman
la televizor, trebuie să
deschidă DEX-ul la cuvântul
revoluţie, să citească, com-
pare, judece şi pe urma să
vorbească şi să scrie. Al
doilea, Titus Suciu a partici-
pat la revoluţia timişoreană
şi a fost primul care a publi-
cat Reportaj cu sufletul la
gură, un reportaj de 269
(douăduteşaizecişinouă) de
pagini a acelor şapte zile
timişorene. 

Acest reportaj a
apărut în mai multe ediţii,
primul în 1990. Titus Suciu
a continuat să cerceteze 
în amănunţit revoluţia
timişoreană şi pe lângă arti-
cole a mai publicat
Revoluţia pe înţelesul de-

tractorilor şi recent Candelă
împotriva timpului, în colab-
orare cu Vasile Bogdan.

Sătul, cum suntem
cu toţii, de ipocrizia lui Las-
zlo Tokes şi-a acoliţilor săi,
Titus Suciu a deschis DEX-
ul la cuvântul revoluţionar şi
a realizat că decoratul lui
Băsescu cu ’’Steaua
României’’ ca scânteia
revoluţiei, a fost, de fapt, ab-
sent la revoluţia
timişoreană, s-a ascuns în
spatele perdelelor !! Atunci,
când dintre cei adunaţi, în
faţa casei parohiale de la
Maria, s-au desprins primii
revoluţionari şi l-au chemat
să meargă cu ei, să înfrunte
dictatura comunistă, a re-
fuzat categoric, trimiţându-i
acasă, cu: ’’totul s-a rezolvat
bine, mergeţi acasă !!’’
Revoluţionarii au plecat,
Laszlo Tokes a tras chiulul
de la revoluţie !!

El nu a fost scânteia
revoluţiei, ci cel ce a vrut să
o stingă: mergeţi acasă !!
Pe urmă Securitatea l-a am-
balat şi la trimis cadou, de
Craciun, reformaţilor din
Meniu, ce aveau nevoie de
un pastor. Mare greşeală a
făcut Securitatea, pentru că
odată începută revoluţia nici
nu ar mai fi trebuit păzit Las-
zlo Tokes care, pe cât e de
murdar ca individ şi agent
informator, pe atât e de
poltron, singur s-ar fi bari-

cada în casă, o săptămâna
întreagă !

Am deschis DEX-ul
la revoluţionar: care ţine de
revoluţie…în legătură cu
revoluţia… care aderă la
revoluţie… adept al
revoluţiei… participant la
revoluţie (sublinierea îmi
aparţine) Nimic din toate
acestea nu au nici-o
legătură cu acest Laszlo
Tokes. Titus Suciu are
perfectă dreptate. În
paranteză, mulţi cetăţeni
unguri au participat activ la
revoluţia din oraşul lor şi au
rămas anonimi acum, pe
când acest oportunist, care
a făcut revoluţia la fără
frecvenţă, a parvenit mai
mult decât toţi cei de la tele-
viziunea revoluţionară din
capitală, cu excepţia lui Ion
Marcel Ilici Iliescu. În
Canada, fratele lui din Mon-
treal dădea interviu la tele-
viziune afirmând că
Securitatea i-a rupt mâna în
bătăi în timp ce, de fapt, el
dădea mâna cu tovarăşul Ili-
escu, care-l primea în noua
lui ochlocraţie şi-l ungea
episcop reformat la Oradea.
Apoi mass-media l-a gon-
flat, mai ales cea nouă a
UDMR-ului, a colindat în
Europa şi Statele Unite, i-a
dus pe români, de urechi, la
Centrul Carter că nu le dau
dreptul la limba maternă,
deşi el a făcut tot

învăţământul în ungureşte.
Apoi, încet, încet a început
să de-a în clocot din el
şovinismul şi iredentismul.

La Timişoara, am
avut o deschisă discuţie cu
Domnul Radu Tinu, adjunc-
tul Securităţii din Timişoara
la acea vreme, care a pre-
luat dosarul de urmărire a
pastorului de la Securitatea
din Cluj şi printre o mie şi
una câte am vorbit despre
Laszlo Tokes mi-a spus
esenţialul: ’’Tokes nu a lup-
tat împotriva lui Ceauşescu,
el luptă împotriva României
Întregite’’ Exact aşa este, un
mare adevăr pe care Radu
Tinu la concentrat cel mai
bine într-o singură
propoziţie. Laszlo Tokes,
crescut în feroce spirit anti-
românesc a început cu
limba maternă, a trecut la
1001 de drepturi, mai de-
parte la autonomia secuilor
şi ca, europarlamentar aran-
jat al lui Băsescu, a cerut la
Bruxelss protectoratul Tran-
silvaniei !! Abia în acest mo-
ment a mârâit mass-media
din Ardeal după care a
cârâit un pic şi cea din
Capitală. Nu mult însă, pen-
tru că Viorel Ponta are mai
mult nevoie de voturile
UDMR-ului decât de Tran-
silvania. E o poveste
subţire, pentru debili mintali,
cât e Ponta de mândru că e
român, el e mândru ca prim-

ministru şi va fi şi mai mân-
dru dacă ajunge preşedinte.
Ponta e la fel ca Tokes,
diferite naţionalităţi, aceiaşi
lipsă de caracter.

Se pare că, lucrurile,
cu Laszlo Tokes şi ai lui
iredentişti, au mers prea de-
parte şi Consiliul de Onoare
a Ordinului ’’Steaua
României’’ a cerut re-
tragerea acestei decoraţii,
pe care Băsescu i-a acor-
dat-o, nu după merite,
fiindcă nu sunt, doar după
interese lor. Cu această de-
cernare Traian Băsescu ne-
a mai făcut încă odată
greaţă printr-un scurt dis-
curs, pe cât de sforăitor pe
atât de mistificat. Iar acum,
când i s-a cerut să retragă
decoraţia , a sărit ca ars în
vârful catargului, şi nu se
mai dă jos de acolo fără
documentaţie şi avizul
Justiţiei.

Când le-a primit pe
toate, a amânat şi amânat
până ce a plecat definitiv de
la Cotroceni, pupând Tricol-
orul. Şi în ultimul moment
tot farsor. Vă rugăm să daţi
acel drapel la curăţat.

●


