
Serie Nouă

Anul IV

Numărul 190

(6669/1233)

18 - 24 februarie 2015

„Ne scapă mereu câte ceva în

viaţă, de aceea trebuie să ne

naştem mereu!” 

- Marin Sorescu
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Regimul nefiscal al...Regimul nefiscal al...
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Cezar 

Adonis Mihalache

PPractic, din acest
moment am putea spune că
nu mai există noțiunea de
proprietate privată. Ci una
comercial-colectivă! Sau cel
puțin așa și-ar dori put-
erea… Un regim al
proprietății private deregle-
mentat din normele sale
constituționale de o abuzivă
ordonanță de urgență. Evi-
dent, doar un guvern de hoți
ar fi putut institui o
prevedere legislativă care
să reglementeze furtul legal!
Și care să pună a priori
dreptul „clientului” de a-și
însuși o marfă fără să o
plătească față de dreptul
vânzătorului de a solicita
achitarea mărfii.

Desigur, statuarea
dreptului clienţilor de a pleca

din magazin cu o marfă
neplătită, într-o formulare
extrem de generoasă de
genul „dacă nu primește
bon fiscal”, conform art. 10
din Ordonanța Guvernului
nr. 10/2015, nu anulează
dreptul vânzătorului de a a
reclama săvârșirea, tot a
priori, a unei infracțiuni cu
premeditare: furtul unui bun
sau însușirea abuzivă a
unui serviciu.

Or, guvernanții
reușesc să pună față în față
două posibile infracțiuni.
Evaziunea fiscală a
vânzătorului, care nu oferă
bon fiscal, versus tentativa
de furt calificat a
cumpărătorului care bagă
marfa în buzunar pentru că
i-a zis guvernul că are voie.

De fapt, guvernanții
desființează deopotrivă
norme și cutume. Inclusiv în
ceea ce privește înmânărea
bonului după primirea ban-
ilor, inversând logica actului
comercial. Dar și deregle-

mentând-o „tehnic”, în ma-
joritatea cazurilor bonul fis-
cal putând fi eliberat de
casa de marcat doar după
ce s-a făcut plata. Ba, este
posibil ca un client să
înţeleagă că are dreptul de
a primi bonul fiscal înaintea
plății, putând apărea con-
flicte privind prima obligație:
cea a vânzătorului (eliber-
area bonului) sau cea a
cumpărătorului (înmânarea
banilor)?! Basca faptul că
dacă un comerciant emite
un bon fără să încaseze
banii poate fi acuzat de de-
lapidare!

Și pentru a împinge
definitiv lucruile în zona
interpretărilor, aceeași
ordonanță, prin care se
reglementează loteria
bonurilor fiscale, prevede și
afișarea la loc vizibil a drep-
tului clientului de pleca cu
marfa neplătită!

Instituirea acestui
nou drept al cumpărătorului
a fost motivat de emitentul
ordonanței prin faptul că „o
tranzacţie nefiscalizată nu
reprezintă altceva decât o
încălcare a legii”. Așadar,
poate fi compensată printr-o
altă încălcare a legii, definită
în dreptul penal ca furt, nu?!

Guvernanții au găsit
dară soluția de a lupta îm-
potriva răului reprezentat de
evaziunea fiscală prin insti-
tuirea unei alte infracțiuni:
furtul. Sau, legislativ spus,
dreptul de a fura! Adică,
eliminarea unui rău printr-un
rău și mai mare, strivirea
unei pungășii prin legifer-
area hoției.

Executivul duce însă
lupta lui cu mediul privat, pe
care îl consideră de facto un
mediu infracțional! Și îi
sfătuiește pe clienții să
apeleze la 112 dacă nu
primesc bon fiscal! Adică,
dacă nu sunt lăsați să plece
cu marfa în buzunar pentru

că nu au primit bon fiscal
(poate chiar înainte de a
intra în magazin!). Este cea
mai relevantă dovadă a felu-
lui în care guvernanții
guvernează prin... degu-
vernarea din limitele legilor,
normelor și cutumelor.

Suntem însă pe dru-
mul cel bun! Într-un regim
nefiscal al hoției care
dezagrezează fiscalizarea
bunelor intenții. Pentru că,
dacă unul fură (comer-
ciantul, a priori!) atunci și
clientul are dreptul de a fura.
Cu Ordonanța Guvernului
nr. 10 în buzunar! Și vicev-
ersa: dacă un client poate
fura (legal!) și el poate fi la
rândul lui furat, nu?! Sau, de
fapt, chiar este, iar
guvernanții oferă în
compensație, prin această
ordonanță, o posibilitate
similară! Vorba aceea, după
legiferarea plagiatului, se

impunea și o legiferare a
furtului!

Și totuși, luând ad-
literam litera legii din
ordonanța guvernului, ar
însemna, de exemplu, nu
doar că am putea să o
ștergem oricând dintr-o
biserică fără să plătim pen-
tru lumânări și tămâie
(eventual, cu riscul de a fi
afurisiți, pe cealaltă lume!),
dar am avea dreptul să
cerem și la ghișele ANAF,
înainte de a plăti, chitanțele
doveditoare pentru impozite
și taxe! Apoi să plecăm fără
să plătim doar pentru a lua
autoritățile peste picior! Să
vedem cum ANAF-ul se
sună pe sine, așa cum se
recomandă în ordonanță,
nu?!
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Cum s-au jucat unii de-a baniiCum s-au jucat unii de-a banii
lor cu banii țării...lor cu banii țării...

Petre

Iosipescu

ÎÎmbogăţiţii peste
noapte şi miliardarii de car-
ton răsar ca ciupercile 
după ploaie, caracatiţa
fărădelegilor face legea în
jungla unor guvernanţi fără
de lege, iar fraierii care n-au
ştiut decât să muncească îşi
amanetează existenţa de la
o luna la alta, împovăraţi de
datorii şi biruri. De cele mai
multe ori, persoanele astea
care s-au îmbogăţit, ca şi
marionetele lor, au fost la în-
ceput nişte bieţi amărăşteni
ori ceva mai răsăriţi. Drept
urmare, primul scop a fost să
se îmbogăţească, prin orice
mijloace, din averea statului
pe care îl iau prizonier, iar al
doilea scop, să-şi conserve
poziţiile şi să-şi crească cât
mai mult averile, plasate fie
pe numele unor rude, fie în
găşti clientelare, fie prin cine
ştie ce paradisuri fiscale. Ei,
asta pune bazele unui sistem
corupt şi îi ajută să se
menţină la putere.

De aproape un an nu
mai contenesc scandalurile
de corupţie la nivel naţional.
O mulţime de oameni politici
importanţi au fost duşi, în ul-
tima vreme, sub escortă sau
legaţi fedeleş, în faţă
procurorilor pentru a da cu
subsemnatul pentru modul
cum s-au jucat de-a banii lor
cu banii ţării. În faţă ancheta-
torilor, unii au ridicat din
umeri şi au aruncat spre
presă cu petarde de genul
“eu sunt martor sub
acoperire al serviciilor se-
crete”, în speranţa că doar-
doar ş-or negocia favorabil
deznodământul, iar ochii
poporului vor fi orbiţi de pra-
ful minciunii.

Alţii au pozat în vic-
time şi au răcnit “trădare,
trădare, de trei ori trădare!”,
precum Farfuride al lui Cara-
giale din Scrisoarea pierdută.
În fine, alţii au început să
scrie declaraţii ample. Şi au
scris. Apăsat. Au relatat în
amănunt cum s-au petrecut
lucrurile şi cine s-a înfruptat
din banii suculenti ai bugetu-
lui public.

În cazul altora lu-
crurile sunt chiar şi mai clare,
fiindcă s-a ajuns la
condamnări definitive, cu în-
chisoarea, iar mandatele au
fost puse în executare. Însă
tot timpul am auzit dinspre

clasa politică aceeaşi placă
tocită, deja zgâriată, cum că
totul e doar o răfuială
golănească, fără substanţă
juridică.

Uitaţi-vă la un caz ex-
trem de mediatizat de presă:
Elena Udrea care i-a dat
lovitură de graţie protectoru-
lui ei, Traian Băsescu, de-
scriindu-l ca pe un individ
incapabil să discearnă sin-
gur. Evident, au fost mulţi,
foarte mulţi, care au confun-
dat viclenia lui Băsescu, în
manevrarea unor oameni, cu
inteligenţa. Elena Udrea vrea
să ne arate că Băsescu nu
era doar un om amoral –
asta o ştim toţi cei care,
având o oarecare inteligenţă
şi un minim de informaţie,
putem să judecăm corect
“prestaţia” lui Băsescu.
Lenuţa vrea să ne convingă,
însă, de ceva mai mult: cum
că ea ar fi fost aceea care a
condus, cu adevărat, Româ-
nia, Băsescu fiind manevrat
permanent de ea. Spune
“doamna de fier” că gener-
alul Coldea, şeful adjunct al
SRI, ar fi urat-o pentru că ea
ar fi fost “alternativa” SRI la
informaţiile pe care le primea
Băsescu. Păi, va daţi seama
ce fel de om şi în ce măsură
ar corespunde obligaţiilor de
preşedinte al României acea
persoană care nu da
importanţă informaţiilor unui
serviciu profesionist de
informaţii, ci se bazează mai
mult pe ce spune o doamna,
care, oricât de bine înfiptă în
viaţa politică şi economică ar
fi, nu are posibilităţile de in-
formare, analiză şi sinteză
ale unui serviciu profesionist,
cu mii de angajaţi şi informa-
tori.

Evident, nu are sens
să luăm de bune afirmaţiile
Elenei Udrea, care doreşte
să îi “dea-n gât” pe toţi cei de
lângă ea, cu speranţa că va
scapa cu o pedeapsă mai
uşoară, eventual cu în-
chisoare cu suspendare. Va
daţi seama cum ar acceptă
ea, femeie tânăra şi
răsfăţată, să stea ani grei în
puşcărie?! Iar pentru asta
este în stare să inventeze
aproape orice.Deocamdată,
afirmaţiile Lenuţei despre
felurite personane sunt sim-
ple afirmaţii, neînsoţite de
dovezi. În rest, vom vedea în
viitor ce se mai întâmplă.
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„Stop și de la capăt! “„Stop și de la capăt! “

Gheorghe

Funar

ÎÎn timpul campaniei
electorale, din toamna anu-
lui 2014, pentru alegerea
Președintelui României,
candidatul Alianței Creștin
Liberale (A.C.L.), formată
din P.N.L. și P.D.L., domnul
Klaus Werner Iohannis a
apărut în milioane de afișe
electorale, pe bannere și pli-
ante răspândite în toate
localitățile țării noastre și la
comunitățile românești din
străinătate. Pe toate, candi-
datul A.C.L. a apărut cu slo-
ganul: “România lucrului
bine făcut“.

Foștii președinți alo-
geni ai României post-de-
cembriste, domnii Ion Ilici
Marcel Iliescu, Emil Con-
stantinescu și Traian
Băsescu i-au păcălit pe
alegători cu alte sloganuri și
promisiuni electorale, re-
spectiv:

a) Ion Iliescu: “Un
Președinte pentru liniștea
noastră“, “Am pornit
împreună, continuăm
împreună!“, “Aproape de
oameni, împreună cu ei!“

b) Emil Constanti-
nescu: “Să reclădim
împreună speranța“, “Cheia
e la tine!“

c) Traian Băsescu :
“Să trăiți bine!“, “Băsescu
pentru România!“

Românii au uitat re-
pede aceste sloganuri și, în
plus, după încetarea man-
datului de Președinte al
României au acceptat, în
baza unei legi speciale
adoptată de Parlament pen-
tru foștii șefi de stat, să ben-
eficieze de o mulțime de
privilegii, inclusiv fostul rege
alogen al României și ca-
marila sa. Dar, domnii Ili-
escu, Constantinescu,
Băsescu și Mihai de Hohen-
zollern Sigmaringen nu au
fost niciodată șefi de stat în
România! Cu toate acestea,
cei patru nominalizați
beneficiază de prevederile
unei legi care nu se referă la
persoanele care au deținut
funcția de Președinte sau
rege al României. Cine
plătește? Poporul Român!
Niciodată, nu a fost informat
Poporul Român și Parla-
mentul cu privire la cheltu-
ielile anuale făcute de către
cei patru, pentru care în
lege nu se prevede nicio
limită de sumă. Se pare că,
după ce au înfierat comu-
nismul, ei trăiesc în comu-
nism și fiecare primește
după nevoi.

După câștigarea
alegerilor prezidențiale din
16 noiembrie 2014, candi-
datul Klaus Werner Iohannis
a declarat și repetat că:

“Românii prin votul lor au
spus foarte clar: stop și de
la capăt!“ Această con-
statare a Președintelui
României, domnul Klaus
Werner Iohannis, poate fi
înțeleasă în două sensuri, în
ceea ce privește
consecințele și viitorul pen-
tru Poporul Român, respec-
tiv:

I.În sens negativ,
adică se pune, teoretic, 
stop Holocaustului îm-
potriva Poporului Român
desfășurat de asasinii
politici internaționali în com-
plicitate cu actuala Putere
și, practic, Holocaustul din
Grădina Maicii Domnului va
fi continuat de Opoziția de
azi care, a declarat că în
următoarele săptămâni, va
prelua Puterea, prin
aceleași metode și mijloace
nedemocratice folosite în ul-
timii 25 de ani.

În campania
electorală din toamna anu-
lui 2014 și după ce domnul
Iohannis a fost ales
Președinte al României, lid-
erii P.N.L. și P.D.L. s-au de-
clarat împotriva migrației
politice și au promis că nu
vor racola parlamentari de
la alte partide politice. 

După alegeri au
făcut și fac contrariul a ceea
ce au promis. Este în plină
desfășurare campania de
racolări, de achiziții în viu,
de parlamentari care să
părăsească barca Puterii și
să treacă în barca Opoziției
actuale pentru a 
schimba artificial majori-
tatea parlamentară care să
formeze Guvernul
Președintelui Iohannis și nu
Guvernul României. Șefii
samsarilor de parlamentari
încearcă să-i păcălească pe
cetățenii români și susțin, la
televizor, că în mod demo-
cratic, prin moțiune de
cenzură vor da jos Guvernul
Ponta și-l vor înlocui cu Gu-

vernul Predoiu, aflat acum
la secret, dar și în vizorul
Direcției Naționale
Anticorupție (D.N.A.).

Programul nedemo-
cratic impus din afara
României care privește
rotația P.S.D. și P.N.L. la
Putere este perturbat de
acțiunile zilnice ale D.N.A.,
D.I.I.C.O.T. și Parchetului
care, cu sprijinul S.R.I., au

schimbat statutul multor
parlamentari. Practic, în ul-
timele patru luni, Parlamen-
tul României a devenit,
pentru prima dată, tricam-
eral. Cei 588 de parlamen-
tari, aleși de calculator în
decembrie 2012, au fost
împărțiți, pe lângă Senat și
Camera Deputaților, în a
treia Cameră, a celor care
sunt privați de libertate,
Camera Penalilor. În cea
de-a treia Cameră a parla-
mentarilor crește zilnic
numărul celor arestați pre-
ventiv, al celor care au so-
licitat arest la domiciliu și a
celor condamnați la în-
chisoare. Teoretic, probabil
și practic, până la finalul
mandatului constituțional a
actualilor parlamentari este
posibil ca, numeric, Camera
Penalilor să depășească
Senatul. În cazul în care, în
dosarele penale, se va ex-
tinde colaborarea foștilor
sau actualilor parlamentari,
miniștrii și aleși locali cu
procurorii va crește rapid
numărul celor din Camera
Penalilor. O contribuție
decisivă o va avea deputata
Elena Gabriela Udrea care
a declarat că este hotărâtă
ca, printr-o implozie din in-
teriorul mafiei transpartinice,
să dărâme actuala clasa
politică post-decembristă,
bine organizată în găști de
tip mafiot.

Această perspectivă
pentru Camera Penală
poate deveni o certitudine,
în următoarele luni, dacă
Președintele României,

domnul Klaus Werner Io-
hannis, va solicita în ziua de
9 februarie a.c., când va
adresa primul său mesaj în
Parlament, ca să aibă loc o
adevărată reformă a clasei
politice. În acest sens, tre-
buie făcuți următorii pași
siguri:

1. Președinții par-
tidelor politice parlamentare
și al U.D.M.R. să-i excludă

din rândurile lor pe toți sen-
atorii și deputații despre
care au informații și știu că
au săvârșit fapte penale.

2. Senatorii și
deputații care au săvârșit
fapte penale, fie înainte de
mandat sau în timpul man-
datului de parlamentar, să-
și dea demisia din
Parlamentul României, în
maxim zece zile lucrătoare,
de la solicitarea făcută de
Președintele României.

3. D.N.A.,
D.I.I.C.O.T și Parchetul să
acorde prioritate maximă
dosarelor penale în care
sunt cercetați foștii sau ac-
tualii miniștrii, parlamentari,
aleși locali, judecători și
procurori implicați în acte de
corupție, retrocedări ilegale
de imobile și abuz în servi-
ciu.

4. Guvernul Ponta
III, prin Ordonanță de
urgență (probabil cu
numărul 300) să modifice
Codul penal și să
stabilească un spor de
pedeapsă cu închisoare de
la cinci la zece ani pentru
aceia dintre cei aleși sau
numiți în funcții publice care
nu demisionează în ter-
menul de zece zile
lucrătoare, de la data când
le-a solicitat acest lucru
Președintele României.

5. Guvernul României să
hotărască și să aloce fon-
durile necesare pentru con-
struirea în acest an a unor
noi pușcării în fiecare județ,
cu o capacitate de cel puțin

1.000 de locuri, pentru
cazare, reeducare și pentru
scriitorii care nu au avut
literatură de sertar.

În cazul în care cei
vizați, cu conștiința
încărcată, nu se decid rapid
pentru adevărata reformă a
clasei politice, Președintele
Iohannis are șansa 
să acționeze pentru
declanșarea alegerilor par-

lamentare anticipate.
Este evident că, fără

înlăturarea urgentă a pe-
nalilor descoperiți și a celor
încă acoperiți din Parla-
ment, Guvern, partide
politice, U.D.M.R. și
instituțiile publice nu va
putea fi respectată și
aplicată voința majorității
alegătorilor români din Țara-
Mamă și de pretutindeni,
exprimată prin votul dat la
16 noiembrie 2014.

Astfel, va fi
eradicată marea corupție și
vor fi stopați cei care au
încălcat Poruncile
Dumnezeiești, în special a
opta : “Să nu furi“. Abia
după lichidarea viperelor
politice și a puilor de vipere,
după încarcerarea mafioților
mari și mici, precum și a
trădătorilor de Neam și
Țară, Președintele Iohannis
va putea trece de la vorbe la
fapte și se va constata că se
materializează sloganul său
electoral: “România lucrului
bine făcut“.

●
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De ce tace Traian Băsescu?De ce tace Traian Băsescu?

Victor

Nafiru

ÎÎn tot scandalul iscat
de implicarea Elenei Udrea
în organizarea Galei Bute,
din urmă cu patru ani, fosta
ministra din guvernarea Boc
este singură împotriva tu-
turor. Când spun tuturor, mă
gândesc la SRI, DNA și
presă. Pentru fiecare
instituție în parte a găsit
ceva de înfierat la vârf, fie
că a fost vorba de directorul
interimar de la SRI, Florian
Coldea ori de Codruța
Koveși, șefa DNA, fie că
vorbim de Sebastian Ghiță,
patronul de la Realitatea TV.
Despre fiecare a lăsat să se
înțeleagă că știe lucruri
mărețe, de natură să arunce
în aer clasa politică.

La prima vedere,
acuzațiile sale sunt grave,
poate multe dintre ele sunt
și adevărate, că nu dege-
aba a stat pe lângă Băsescu
atâția ani. Dar, fără probe di-
recte, fosta ministră devine
penibilă. Și asta pentru că,
așa suntem noi românii, în-
cepem să împroșcăm cu
venin, noroi și lături când nu
mai suntem în locul în care,
cândva, nu se atingea ni-
meni de noi din țara asta.
Ne comportăm precum

țațele de la țară, care ies în
fața porții să audă și să
vadă toată mahalaua ce au
ele de gând să facă cu cei
care le-au călcat pe
bătătură.

Așa e și în cazul de

față. Când vede că-i fuge
pământul de sub picioare,
doamna Udrea are o
revelație de om ce se simte
încolțit din toate părțile și
care se așteaptă la orice, in-
clusiv la arestarea sa: „Cel
care are cătușele este și cel
care conduce România“
glăsuiește Udrea, fără să ne
precizeze cine e posesorul
cătușelor și, mai ales, de ce

se urmărește lichidarea ei.
Ba, mai mult, a încercat să-
i ațâțe pe unii împotriva
celorlalți, aruncând pe piață
întâmplări petrecute în man-
datul lui Traian Băsescu. Nu
a reușit, iar în ultimele ore

lasă impresia că e gata să
facă un pas înapoi.

În toată această
poveste mă surprinde
tăcerea fostului președinte,
omul care a inventat-o pe
Elena Udrea, a ținut-o la
sânul său atâția ani, a făcut-
o ministru și șef de partid și,
nu în ultimul rând, a supor-
tat toate bârfele spuse pe
seama lor. De dragul ei,

Băsescu a rupt o halcă din
PDL, s-a filmat și s-a fo-
tografiat la țărmul mării
atunci când s-a lansat
Mișcarea Populară, au mers
împreună la cârciumă, la o
bere și un mic, i-a luat

apărarea în scandalul fo-
tografiilor făcute la Paris, în
care poza alături de fosta
șefă a DIICOT, Alina Bica, a
susținut-o pe față în campa-
nia prezidențială și n-a ținut
seama de faptul că
ajunsese ținta tuturor
bășcăliilor. De aceea, este
greu de crezut că nu o mai
poartă în inima sa de bătrân
lup de mare pe Udrea. O fe-

meie despre care spunea
că era cea mai cinstită din-
tre candidații pentru
Cotroceni, nu poate fi dată
uitării, doar că nu se mai
înâtlnesc zilnic.

Și totuși, dintr-o dată
Traian Băsescu a amuțit.
Niciun cuvânt în favoarea
protejatei sale, nicio aluzie
la noul regim, niciun gând
despre posibila conspirație
căreia i-a căzut victimă
Elena Udrea. Nimic, dar ab-
solut nimic. Nu cred în ceea
ce spunea acum câteva zile
că a venit momentul să se
dedice nepoților. Băsescu
nu e făcut să stea de-o
parte, să se joace cu nepoții
zile în șir. Și nici să se trans-
forme într-un simplu tele-
spectator. Sigur, nu avem
de unde să știm dacă își
roade sau nu unghiile când
vede tot ce i se întâmplă
pupilei sale, dar e posibil ca
în ființa lui să se dă o luptă,
iar până la urmă, va răbufni.

Când? Atunci când
va socoti el de cuviință. La
asta se pricepe cel mai
bine.

●

Când tăcerea nu e de aur!Când tăcerea nu e de aur!

Petre

Iosipescu

SSurprins mereu
“pozitiv” de evoluţia politică
a Elenei Udrea, marea sa
feblete, Traian Băsescu îşi
vede “încununată” opera.
“Udrea este un om care a
avut cea mai bună absorbţie
a fodurilor europene”
spunea fostul preşedinte.
Bun, nu mai spun acum ce
a făcut cu ele. Se ştie.
Acum, când Lenuţa este cu
un picior în groapa bulăului,
Băsescu tace! De ce tace
Băsescu?

Iată, viaţă publică
este dominată, din păcate,
de scandalul întreţinut de
Elena Udrea. N-are mama,
n-are tată. Cine şi-a imagi-
nat că “blonda de la
Cotroceni” are o minimă
morală, s-a înşelat. Îi
“toarnă” pe toţi: în primul
rând pe “protectorul” sau,
Traian Băsescu. Departe de
mine ideea că ar trebui să o
luăm în serios pe Elena
Udrea. O fufă că asta nu are
credibilitate, în ceea ce
priveşte persoanele pe care
le nominalizează. Dar,
poate, mă înşel, cine ştie…

Ne-a spus doamna
Udrea că fostul preşedinte
era doar un pion de pe tabla
de şah a butoanelor. Că se

dăduse aproape cu cu totul
pe mâna lui Coldea, care-i
câştigase total încrederea
din timpul crizei ostaticilor
din Irak. O fi o “şopârlă” a

Elenei Udrea? Dealtfel, îmi
amintesc câtă fascinaţie ex-
ercitase asupra sa, la în-
ceputul mandatelor, faptul
că avea acces la informaţiile
strict secrete ale Serviciului,
care îi ofereau o altă imag-
ine asupra realităţii
româneşti decât cea la care
aveam acces, noi, muritorii
de rând. Acesta fascinaţie a
făcut din el un prizonier al
serviciilor, dar şi un benefi-
ciar, pentru că le datorează
în mare măsură

supravieţuirea în cazul celor
două suspendări.

Problema este alta:
că uşoară libertate pe care
i-au permis-o procurorii,

Elenei Udrea, ilustreza
foarte bine felul în care a
funcţionat societatea
românească în aceşti zece
ani în care a fost preşedinte
Băsescu şi în care şi-a
impus şefi ticăloşi din fostul
PDL, membri ai “noului”
PNL, de parcă unii ar spune
de “noul Vasile cel Mare”. O
prima întrebare se leagă de
responsabilitatea unor foşti
lideri PNL, de la Boc în jos.
Desigur, deocamdată Boc
nu răspunde la nici o între-

bare, întrucât nu i s-au pus
întrebări concrete. Nu ştiu în
ce măsură “mocanul” Boc a
fost atât de inteligent sau vi-
clean, încât să-i pun ape

alţii să semneze în locul lui.
Dar să-l la o parte, momen-
tan. Lui Boc o să-i vină şi lui
rândul…

Sunt alte întrebări
pe care ni le putem pune.
De exemplu, de ce, în
aceste momente extrem de
fierbinţi, Băsescu nu iese cu
vreo declaraţie în favoarea
marii sale “protejate”, Elena
Udrea? Va amintiţi că, în
două interivuri, încălcînd
pentru a mia oară
Constituţia, Băsescu s-a

repezit s-o apere pe Elena
împotriva “ticăloşilor” din
“sevicii”, adică de la SIE şi
SRI, care ar fi supraveg-
heat-o când s-a dat în bărci
la Paris. Va mai amintiţi cât
de violent a fost atunci
Băsescu în apărarea drageii
sale Elena? De ce nu mai
spune nici o vorbuliţă?
Acum este un “om liber” nu
are asupra sa ameninţările
Constituţiei. De ce nu spune
Băsescu nimic despre
acuzaţiile scumpei sale
Elena la adresa lui Coldea,
şeful operativ al SRI?
Supus Constituţiei, Băsescu
n-ar fi avut dreptul să par-
avrageasca, dar ca om liber,
ar putea să grăiască oarece
în legătură cu afirmaţiile
Elenei Udrea, măcar în
legătură cu afirmaţiile aces-
teia că ea ar fi fost
adevărata sursă de
informaţii a lui Băsescu, nu
SRI, prin Coldea.

Dar eu pricep de
tace Traian Băsescu. Se
teme. Se teme al dracului
de mult. Se teme că ar
putea da pe goarnă, Elena,
lucuri şi mai grave, aşa, cu
toată neîncrederea mea în
spusele domniei sale…

●
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Zăngănele la porțile „Troiei”…Zăngănele la porțile „Troiei”…

Cezar 

A. Mihalache

NNu a reușit să fie
președinta noastră… Și nu
vom ști niciodată ce am pier-
dut! Deh, prețul misoginismu-
lui! În schimb, ne-a
demonstrat că este, într-
adevăr, o „doamnă de fier”.
Doamna cu accesorii de fier!

Fără îndoială, mo-
mentul ieșirii Elenei Udrea de
la DNA a produs multe sus-
pine. În primul rând lui „Tra-
ian cel mare” care a lăcrimat
în amintirea a mulți ani bătuți
pe bordura micului Paris, dar
care, probabil, s-a și felicitat
pentru faptul că a rămas
lângă doamna lui. 

În fond, cu domnițele
din politică, de pe băncile
prăfuite din Cișmigiu până la
sofele distinse ale Cotroce-
nilor, nu ai nici o certitudine a
finalului! Și trebuie să fie
mândru că a rămas lângă o
femeie modestă care nu a
avut niciodată nevoie de zor-
zonele cu „swaroscki” pentru
a se pune în evidență. Și
care, vorba aceea, s-a fâsticit
de modestie când a primit un
galben pe post de bijuterie la
gât!

De suspinat a supinat

negreșit și varanul Felix. Dar
nu la gândul Elenei care se
ducea spre eșafodajul destin-
ului ei („tubulatura” și mititica
schimbă omul, nu?!), ci
păstrând un gând de
admirație la adresa echipei
de avocați ai Elenei. Avocați
care, asudați și răscoliți ei
după cele nouă ore petrecute
la DNA, oricum îl depășeau
cu mult pe mitică ăla al lui.
Avocatul perdant chiar și în
procesele de seminar!

Cât despre Cocoș…
Să o simtă el atât de aproape
pe Elena lui și totuși ea să fie
atât de departe… Poate doar
prezența zânei surprizelor-
stupizelor să refacă, în prag
de ziua îndrăgostiților, cupi-
donul vărgat al zeghelor!

Sunt însă și mai mulți
care nici nu vor lăcrima, nici
nu vor suspina! Ăia pe care i-
a ajutat Nuți în mărinimia ei.
Cu un ban, cu mai mulți
bani… Și care se vor hlizi, de
la bob de orez, zis și „capăt
de chibrit”, scăpărat în presă,
până la toți cei ce au profitat
de bunăvoința Elenei. Și
care, dacă vor suspina, o vor
face doar la gândul regretului
că nu au luat mai mult. Că
poate nu mai trebuie să dea
banii înapoi. Și, de fapt, aici
trebuie căutați cei ce au
trimis-o pe Nuți la

„tubulatură”! Pe cei care s-au
împrumutat atât de mult că
înfundarea ei era singura
soluție pentru a nu mai fi
nevoiți să-și desfundă con-
turile pentru a rambursa
banii.

Oricum, și sistemul a
dat un mesaj fără echivoc:
„Te-am pus la punct!”. Sau
cel puțin asta ar trebui să
înțelegem. Pentru că Nuți
este femeie deșteaptă și știa
că aici se va ajunge. 

De aceea, a manipu-
lat imaginea sistemului pen-
tru a trage și o cortină o dată
cu ea. Căci, oricâte ape ale
dovezilor își vor turna Servici-
ile în cap, le va fi foarte greu
să mai îndrepte imaginea
creată de manipulanta cea
mare de pe lângă Traian
(care s-ar putea să nu fi fost
el totuși atât de „mare” cum îl
lăuda Nuți!). E vorba tocmai
de acel mesaj insinuant, cum
că reținerea ei a fost o
răzbunare a SRI-ului.

Desigur, există și un
penibil al situației. Faptul că
primul om politic care a
prezentat dovada roz a trafi-
cului de influență la nivel
înalt, făcut de fostul premier
„cinci nume, cinci neveste”, a
ajuns totuși la „tubulatură”. Iar
Călin file-de-influență zburdă
și azi, cu tot cu inima lui de in-

vidiat, pe meterezele sis-
temului! Poate și pentru că un
gard (un colțișor, în fine!) se
sprijină pe sistemul pe care și
l-a pus Nuți în cap. Or, în
vreme ce lui Călin nici măcar
nu i s-au pus coperțile
dosarului de infracțiuni nepre-
scrise, duduii Nuți i s-a pre-
scris un tur „all-inclusive” prin
„tubulatura” arestului. 

Un plagiat al turului
ecumenic și de spovedanie
pus de dânsa la cale, dar
eșuat ca proiect, ca multe
alte proiecte ale turismului și
(ne)dezvoltării!, un tur de
convingere a folosului de
spovedanie la și pe lângă in-
strumentele folosite azi de
urmașa ochiului și timpanul.
Iar din păcate pentru Elena,
nu orice ar sifona va fi con-
siderat de folos pentru reduc-
erea viitorului sejur la
„Târgușorul” doamnelor și
domnișoarelor deținut. Pentru
că, sistemul vrea caimacul
din ibricul cel mare…

Pe de altă parte, Nuți
a demonstrat că pe o femeie
frumoasă orice stă bine!
Chiar și o „brățară” de
tinichea. 

Iar în prag de „valen-
tines day”, sărbătoa-
re comercială proaspăt
reafuristă de către biserica
noastră, d-na Udrea tocmai a

transmis un mesaj de mod-
estie către femeile țării. Fap-
tul că brățările, gențile,
pantofii „cui” pot fi manufac-
turate și în atelierele de la
Târgușor. Pentru că
frumusețea este oricum din-
colo de ele! Iar pentru cine
știe să le poarte, și hainele în
brand cu dungi pot arăta
bine!

Și da, Nuți are drep-
tate! „Îi poți pune cătușe
Elenei Udrea, dar nu
adevărului!”. Sună bine, dar
în situația ei, ar fi fost mai
potrivite cuvintele lui Jiji în
drumul lui spre mântuirea de
la Poarta albă. Pentru că, în
logica semnaticii, tocmai ce
Nuți a confirmat singură, în
vreme ce i se probau
„brățările” de tinichea, că ea
nu e totuna cu adevărul. Iar
„brățările” au ajuns totuși pe
mâinile cui trebuie!

●
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Iulian

Chivu

MMult clamata nevoie
de autostrăzi care se arăta
tot așa de presantă pentru
român precum nevoia de
pastă de dinți, iată că a fost
surclasată de o alta,
endogenă și viscerală:
nevoia de Justiție, aidoma
celei de frânghie și săpun în
casa spânzuratului. În timp
ce DNA a împărțit, prin
percepție, opinia publică
românească în două tabere
‒ una care se teme și alta
care se bucură ‒ parcă
toate urgențele și
emergențele redresării se
dizolvă într-un hiatus
năucitor, un impas
emoțional din care ar fi de
așteptat să ieșim mai
proaspeți, poate chiar
mântuiți de unele păcate.
Valul de dosare trimise pe
rolul marilor instanțe, pre-
cum și măsurile preventive
administrate în legătură cu
unele vip-uri justițiabile din
politica românească nu
numai că asigură un raport
MCV pe 2015 prin care să
ieșim din vizorul UE pe
problema Justiției, ci ar
putea să-i aducă Laurei
Codruța Kövesi o imagine
prin care să intre chiar și în
atenția Academiei Regale
din Stockholm cu instituirea
unui Nobel pentru Anti-
coruptie. 

Această tânără,

care promitea să 
fie o baschetbalistă de
performanță, a urmat mod-
elul tatălui și a optat spre
cariera de magistrat. Printr-
o și mai inspirată decizie, a
fost promovată în fruntea
DNA unde asigură mână
liberă actului de justiție fără
a se intimida nici de
insinuări ostile, nici de nu-
mele celor trimiși după
gratii: politicieni, mari oa-
meni de afaceri și, de ce nu,
colegi din magistratură. Fiat
Justitia, pereat mundus!

O Libertate care

vine după Dreptate este una
durabilă, garant al unei
economii și vieți sociale
sănătoase. Lucrurile merg
în acest sens odată cu
opțiunea pentru un
președinte care inspiră în-
credere și siguranță. Glorii
de carton se spulberă în
confruntare cu aparențele și
cu cosmetizările în pomada
inconsistenței. Generali cu
slană-n cobză își pierd
epoleții la popota dosarelor

mucezite prin sertare,
evenimente trecute din isto-
ria recentă sunt readuse în
actualitate pentru o revizuire
mai profesionistă, apoi uni-
versitari corupți, medici
adormiți în sclerozele sis-
temului și primarii
discreționismului înfeudat
se adaugă racilelor din ma-
halaua promiscuă a
cămătarilor și proxeneților, a
șmenarilor și a 
negustorilor de alba-neagra 
completând peisajul
inteligenței infracționare au-
tohone și făcând penitencia-

rele tot mai neîncăpătoare.
Am vrea să știm că avem cu
adevărat o Justiție scutită
de suspiciuni, dar faptul că
dinspre vârfurile ei ajung
după gratii magistrați de
genul Alinei Bica, al lui
Mircea Moldovan, al lui Ion
Stanciu, al Elenei Rovența
ori al lui Sorin Viziru
înseamnă că pădurea are
încă multe uscături.

Condamnarea unor
generali și ofițeri din MApN

pentru corupție și trafic 
de influență, trimiterile
justițiabilei Elena Udrea
spre corupția din 
serviciile secrete, rămasă
deocamdată fără efectele
scontate, dar și spre parti-
zanatul din media înseamnă
că Laura Codruța Kövesi
are și mai multe motive să
se plângă de numărul tot
mai mare de cazuri ce se
cer instrumentate la DNA;
peste 5100 de dosare, și
numai 86 de procurori
sprijiniți de 190 de polițiști
specializati pe anticorupție,
ceea ce este neîndoielnic
insuficient. Însă un lucru se
mai cere spus pe marginea
acestor cazuri: psihologia
inculpatului, capabilă să
simuleze teatral nevinovății
sau să deruteze ancheta,
pune în evidență inteligențe
în contiguitate și strategii
congruente ce se constituie
în modele tipologice sos-
fisiticate ‒ redutabile exam-
ene de competență și
abilitate pentru cei ce
instrumentează cauzele. Și
peste acestea, mai rămâne
de văzut cu câtă tenacitate
va bate Laura Codruța
Kövesi la toate ușile abilitate
să colaboreze în instru-
mentarea unor denunțuri,
iar ICCJ rămâne să probeze
că nimeni nu e mai presus
de lege. Se pare că tocmai
pe această secvență presa,
capabilă să facă, cu mi-
jloacele ei, lumină în unele

spețe, poate să facă umbră
deasă în altele prin angaja-
mentul ei de o parte sau de
alta a adevărului.

Or, când spun asta,
constat simultan că unele
pledoarii pătimașe, mal-
adive din unele televiziuni
nu și-au găsit satisfacție în
Justiție nici după plecarea
lui Traian Băsescu de la
Cotroceni (de aceea
defulează în supoziții și de-
rizoriu), tot așa cum nu au
încă motive să jubileze nici
altele care apreciau unele
condamnări definitive drept
ingerințe politice în Justiție. 

De partea celor care
urmăresc însă din teamă
sau din satisfacție „ofensiva
recuperatoare” a organelor
de anchetă penală, pe fon-
dul înclinațiilor noastre spre
mit și mitizare, se înalță so-
cluri de eroi civilizatori pen-
tru unii magistrați în timp ce
alții le mânjesc cu zoaie.
Iată de ce sfinții se
canonizează doar după ce
posteritatea confirmă sau
infirmă aura sacralității lor.
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