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„Exegetul cred că e, în esenţă, 

şi un creator.” 

- Marin Sorescu
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Nu mai plânge, Nu mai plânge, 

„conchita”!„conchita”!

Cezar 
Adonis Mihalache

AAtât de jalnic că nici
nu ar fi de povestit! Atât de
umilitor cu propria-i ființă
iluminată de rândurile striv-
ite din vârful peniței de hâr-
tia paginilor unui roman
neNobel că până și gestul
Sobarului de a se trânti cu
olanele de podeaua parla-
mentului pare astăzi mai
demn decât lacrimile zidi-
torului de scrieri și sonate.

Și nu au fost lacrimi
de crocodil plagiate din isto-
ria circului politic ambulant
prin mâlurile de demnități
parlamentare, ministeriale și
prezidențiale ale bălții „roșii”
(în cele din urmă!) în care se
strâng pentru a reizvorî sub
alte maluri de teasc apele
politicii dâmbovițene. Nu au

fost nici lacrimi de scenarist
captiv politico-melancolic în
pana de de inspirație a mo-
mentului de după neatin-
gerea gloriei Nobel… Au
fost lacrimi de puicuță gata
să fie jumulită pe eșafodajul
parlamentului de gâscanii
pregătiți până la isterie să-i
azvârle penele în tolbele
procurorilor. Gâscani care,
emotivi la gândul că și ei ar
putea ajunge acolo, au de-
venit la rândul lor jalnice
puicuțe, salvându-și surata
galinacee de lațul urmării
penale.

Și nici măcar nu era
vorba ca puicuța
vosganiană să fie care-
cumva expediată la abatorul
de demnității umane, deja
celebra „tubulatură” a
arestului preventiv, ci tre-
buia doar să i se elibereze

actul de încuvințare, din
partea suratelor gâscane ori
gâsculițe, oricum aceeași
cotcodoceală!, pentru a fi
căutată pe sub penaj și
interogată în gâtlej, grăunț
cu grâunț.

Iar gestul sura-
telor puicuței muieristice,
devenită după eliberarea
din stressul hormonal al vo-
tului mahalagoaica-tupeistă,
a surprins. L-a surprins
chiar și pe șeful marelui
abator de lucruri bine
făcute, unde pare că nu se
taie (încă!) „nemțește” în
carne vie! Și a surprins pen-
tru că doar ce marea de
surate în costume abia ce
trimisese pe țeava de aso-
mare a „tubulaturii” de arest
pe surata „fostă Cocoș”.
Care nici mir nu și-a pus
printre lacrimi, nici broșură
de rugăciune nu a început a

căta în palmele-i asudate de
emoția votului suratelor mai
jalnice. Mai jalnice și mai de
detestat căci aceasta au
consimțit să alunge găina ce
încă se dădea cocoș, dar i-
au salvat „bărbăția” (!) fe-
meii zilei în Senat, Varujan
Vosganian (ce mai
vrăjeală!)…

Și ce ar fi fost dacă,
în cazul fostului ministru, ar
fi fost pusă la bătaie, nu una
cerere de urmărire penală,
ci o mapă cu șapte solicitări
(din care jumătate pentru
încuvințarea arestului)? Ar
mai fi încăput parlamentarii
în pielea scaunelor lor la
vederea soborului de popi
venit să-l spovedească pe
scriitorul-parlamentar?

Desigur, am putea
avea și un dram de compa-
siune… Dacă Vosganian ar

fi avut statura sărăcăcioasă
și mutra sărăcită de neajun-
suri a sobarului zburător!
Atunci ar fi fost poate cazul
unui gest de cerșeală… Dar
cu fața-i „patriarhală”, cu
statura impunătoare, să 
vezi ditamai matahala
parlamentară prăbușindu-se
cu fața înlăcrimată în pumni,
parcă nu mai e din filmul
compasiunii. Și plângea
Vosgănică, plângea de nu-i
ajungeau palmele să-și
șteargă lacrimile.

Dar lui Vosgănică-
plângărică i-a ieșit în cele
din urmă! I-a ieșit de un
afront dat procurorilor, căci
a fost scăpat. Apoi, de parcă
nu mir și-a turnat în cap, ci
apă chioară de senat, din
plângăciosul sesiunii a re-
devenit arogantul neNobil
(!). Cât despre marele pre-
miu pe care îl așteaptă, sin-

gurul Nobel pe care l-ar
merita plângăciosa varuja-
„conchita”, cea cu „ochi
umbroși și lacrimosi”, ar fi
pentru nenoblețea purtărilor
sale…

Așa că, data vi-
itoare, parlamentarii ar tre-
bui să-i dea mai usor cu
pianul compasiunii de
podeaua sălii de vot. Ba, ar
trenui să tragă în pianist cu
toate bilele, altminteri ei vor
fi ce vor urma la bocet. În
fața alegătorilor, însă…

●

Se vinde pământul țării; Se vinde pământul țării; 
hectar cu hectar…hectar cu hectar…

Ion
Coja

2020 la sută… Acesta
este procentul anunțat de mass
media din România privitor la
nivelul atins de înstrăinarea
Țării: douăzeci la sută, au scris
ziarele, au anunțat știrile TV!
Parcă ar anunța cotele apelor
Dunării!… Niciun comentariu nu
însoțește această știre! Ca și
când ar fi vorba de o fatalitate
căreia îți este imposibil să i te
opui!… Peste câteva săptămâni
cota va fi de 25 la sută și iar va
fi un subiect pentru titluri din
mass media, televiziuni și
presă, din România!… Și tot
așa: no comment! Cine oare nu
le dă voie la comentarii?!… 

Scriu „mass media DIN
România” la fel cum întemei-
etorii partidului comunist, la
1921, au ținut să precizeze:
Partidul Comunist DIN Româ-
nia! Abia după 1965, acesta a
devenit sau a încercat să
devină Partidul Comunist
ROMÂN… Românesc, deci!
Dar oricât au fost ei de anti-
români cominterniștii, com-
plotând la dezmembrarea
României Mari, oricât au fost ei
de ticăloși, nu le-a trecut prin
cap vînzarea / cumpărarea
României parcelă cu parcelă!
Hectar cu hectar!…

Dacă mai sunt –  și mai
sunt!, români care suferă di-
naintea acestui spectacol, ab-
surd și dureros deopotrivă,
români preocupați să facă ceva
ca să pună stavilă năvalei de
„investitori străini” care atacă
ființa neamului fără să în-
tâmpine nici cea mai mică
rezistență, căci o fac la
adăpostul legilor absurde votate
în Parlament, acelor români le
spun că trebuie acționat pe mai
multe planuri simultan. Am și eu
ceva idei pe această temă, a
acțiunilor ce trebuie fără în-
târziere declanșate. Alții vor fi
având alte idei, mai bune sau
mai rele, vom vedea! Dar mai
presus de toate eu personal mă
simt dator să aduc la cunoștința
fraților și concetățenilor mei
mărturia mea, de martor la cele
ce s-au întâmplat în viața
noastră politică, parlamentară.
Mai întâi cine se face vinovat,
cine este vinovatul principal, pe
post de AUTOR al actului politic
prin care așa zișii investitori
străini au căpătat dreptul să
cumpere pământ arabil sau
păduri în România?! Las pentru
altă ocazie detaliile și mai spun
o dată, îl mai acuz o dată public
pe EMIL CONSTANTINESCU
pentru faptul că el, EMIL CON-
STANTINESCU,  este autorul
acelei modificări legislative prin
care s-a legiferat în Parlament
vînzarea pământului românesc
străinilor!

Am mai spus-o până
acum de mai multe ori! Inclusiv
la data când impostorul ajuns
președinte a propus parlamen-
tarilor actul cel mai iresponsabil
din câte s-au votat vreodată în
Parlamentul României. Și tre-
buie reținut faptul că imediat, la
câteva săptămâni după ce a
ieșit președinte fără a avea vo-
turile legiuit necesare, fără să
fie votat de majoritatea
alegătorilor, EMIL CONSTANTI-
NESCU, cu o grabă suspectă,
de la bun început vinovată, a
înaintat Parlamentului prop-
unerea de a se modifica
legislația privind regimul
străinilor, pentru a li se acorda
străinilor un drept pe care nu l-
au avut nici măcar când Româ-
nia a funcționat sub un regim de
ocupație militară! Opinia publică
a reacționat imediat, la nivelul
cel mai lucid al societății
românești: mediul universitar.

Dar în zilele noastre un
act public fără susținere
mediatică, despre care presa
nu suflă o vorbă, nu poate fi
numit „act public”! La chemarea
domnilor profesori Corneliu
Turianu și Ilie Bădescu degeaba
au venit sute de participanți la
repetate adunări de protest
ținute în AULA MAGNA a
Universității București, dacă
presa a ocolit acel spațiu și
acest subiect, nu cumva să afle
Țara ce i se pregătește!

Nu intru în detalii.
Deocamdată! Dar răspunderea
lui EMIL CONSTANTINESCU
pentru dezastrul la care s-a
ajuns trebuie bine cunoscută de
opinia publică, de foștii săi
colegi și studenți. Și clamez sus
și tare să ajungă la cunoștința
tuturor această acuzație: dacă
există o persoană, cea mai
vinovată pentru înstrăinarea a
20 la sută din suprafața rodi-
toare a Țării, acea persoană se
numește EMIL CONSTANTI-
NESCU. Individul a ajuns
președintele României printr-un
fals electoral. Iar primul său
gest de președinte a fost să
scoată Țara la mezat, punând
pe tarabă țarina străbună!… Își
respecta astfel angajamentul
față de cei care l-au inventat și l-
au înscăunat unde nu-i era
locul?!

Firește, de unul singur,
nevolnic și schilav cum e, nu
putea să facă o ticăloșie așa de
mare. Dar din întreaga șleahtă
de trădători niciunul nu a fost
mai „vârf de lance” al
dușmanilor Neamului decât nu-
mitul EMIL CONSTANTI-
NESCU. Personal mă minunez
că pământul îl mai rabdă de
atâta vreme și nu-l înghite în
străfundurile Gheenei! Acolo ți-e
locul cuvenit, fiu nevrednic al
pământului românesc!

●
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Apelul profesorului Apelul profesorului 
Constantin Cojocaru!Constantin Cojocaru!

Redacția

„C„Către toate par-
tidele politice neparla-
mentare, care nu au
participat, niciodată, la gu-
vernarea României, către
toţi românii cinstiţi,
competenţi şi responsabili,
care doresc să se implice în
guvernarea ţării

FRAŢI ROMÂNI,
Veniţi să ne unim, să consti-
tuim ALIANŢA POPORULUI
Veniţi să scoatem ţara din
sărăcie şi umilinţă

De 70 de ani,
poporul român este jefuit şi
umilit de banda de trădători
instalată la conducerea stat-
ului român prin loviturile de
stat din 1944 şi 1989. Până
în 1989, banda s-a numit
„nomenclatură”, după 1989
se numeşte „clasă politică”.
Imediat după lovitura de stat
din 1989, nomenclatura
comunistă s-a reşapat în
FSN, a acaparat puterea în
stat, cu ajutorul televizorului
şi al mineriadelor. S-au rupt,
apoi, în mai multe grupuri şi
grupuleţe, vopsite în partide
ale întregului spectru politic,
unite, ocult, de aceleaşi in-
terese, în două mari grupări,
numite, după împrejurări, fie
FSN, fie CDR, fie Alianţa
DA, fie USL, fie ICCD, care
se “rotesc” la conducerea
statului român, prin
înşelarea electoratului cu
televizorul, sau prin
cumpărarea, la vedere, a
voturilor acestuia. Au trans-
format statul român în in-
strument de jefuire şi umilire
a cetăţenilor României.

Prin Legea 15/1990,
au deposedat cetăţenii
României de întreaga avuţie
pe care aceştia au acumu-
lat-o în timpul regimului co-
munist – fabrici, uzine,
combinate, bănci, hoteluri,
spaţii comerciale etc – în
valoare de peste 300 mil-
iarde de euro. 

Prin aşa-zisa
privatizare, au distrus o
bună parte din această
avuţie, au demolat mii de
fabrici şi uzine, pe care le-
au vândut, ca fier vechi, le-
au transformat în vile,
jeep-uri, iahturi, sau în con-
turi bancare, în ţară, sau în
străinătate. Au vândut cea
mai mare parte a avuţiei
naţionale străinilor, aca-
parând şi ei hălci mari din
acestă avuţie. Au depose-
dat cetăţenii României de
întregul profit realizat de
capitalul românesc în ultimii
23 de ani, peste 1500 mil-
iarde de euro, toate trans-
formate în vile, jeepuri,
iahturi, sau conturi bancare,
în ţară şi străinătate. N-au

investit nimic. N-au creat
nici un loc de muncă.

Prin inflaţia din pe-
rioada 1990-2000, au
înjumătăţit salariile şi pensi-
ile românilor, care au ajuns
şi au rămas, astfel, cele mai
scăzute din Europa. Au dis-
trus patru milioane locuri de
muncă. Au obligat trei mil-
ioane de români să-şi
părăsească ţara şi familiile
în căutarea unui loc de
muncă. Au obligat şi obligă
cinci milioane de copii
români să trăiască fără
mamă, fără tată, sau fără
ambii părinţi. Mulţi copii
români se sinucid de dorul
părinţilor. Şi mai mulţi cad
pradă delicvenţei,
drogurilor, prostituţiei. Au
distrus şcoala românească.
Acum, aceasta „produce
tâmpiţi”, conform aprecierii
preşedintelui ţării. Au distrus
spitalele, au adus sistemul
de sănătate publică la limita
supravieţuirii. Milioane de
români au murit şi mor cu
zile, din lipsă de medica-
mente, din lipsă de
asistenţă medicală.

Au distrus statul
român. Actualele instituţii
ale statului român nu
reprezintă interesele
majorităţii, ale poporului
român. Actualele instituţii
ale statului român apără in-
teresele păturii oligarhice,
care a acaparat puterea
economică, pe cea politică
şi şi-a impus şi propriile val-
ori morale: lăcomia, egois-
mul, înşelăciunea, hoţia,
trădarea, aroganţa,
dispreţul faţă de poporul
român, faţă de cultura şi is-
toria acestuia.. Acest dezas-
tru al economiei şi societăţii
româneşti este opera tuturor
partidelor politice care au
participat la conducerea
statului român în ultimii 68
de ani.

A venit timpul ca
aceste partide să fie
înlăturate de la conducerea
statului român. Ele nu vor
pleca de bună voie. Câinele
nu pleacă de la măcelărie.

Stăpânul, adică
poporul român, este cel
care poate şi trebuie să
pună piciorul în prag, să
alunge haita de hoţi, să
scape de sărăcie şi umilinţă,
să scape din sclavie, să
trăiască în libertate şi pros-
peritate. Poporul român
poate şi trebuie să întoarcă,
din nou, istoria în favoarea
sa, cum a mai făcut şi în alte
dăţi.

La alegerile parla-
mentare din acest an,
poporul român trebuie să
spună un NU răspicat celor
care l-au adus în actualul
dezastru economic, social şi

moral, trebuie să nu voteze
pentru nici unul din partidele
politice care au participat la
guvernare, la conducerea
statului român în ultimii 68
de ani.

Ţinând seama de
prevederile Constituţiei şi
ale legilor în vigoare, care
nu mai pot fi schimbate
până la alegerile parla-
mentare, singura soluţie
prin care poporul român
poate spune NU celor care
au condus ţara până acum
este să poată spune DA,
adică să voteze, pentru
candidaţii unui partid politic
NOU, sau al unei alianţe for-
mate din partide politice
NOI, ai căror candidaţi nu
au participat la conducerea
statului român. Conform
prevederilor legale în
vigoare, candidaţii
independenţi nu au nicio
şansă să obţină majoritatea
locurilor în Parlament, astfel
încât să poată adopta legi
care să pună capăt dezas-
trului economic, social şi
moral al României.

Având în vedere
cele de mai sus, Partidul
Poporului cheamă toate
partidele politice neparla-
mentare, care nu au partici-
pat, niciodată, la guvernare,
la conducerea statului
român, ca şi pe toţi românii
cinstiţi, competenţi şi re-
sponsabili, care doresc să
se implice în guvernarea
ţării, să constituim ALIANŢA
POPORULUI, care va avea
următoarele obiective
politice:

1. ) Câştigarea put-
erii politice;

2.) Adoptarea Legii
Cojocaru privind construcţia
economiei democratice, a
Legii impozitului progresiv
pe marile averi şi a Legii
controlului averilor;

3.) Realizarea unui
program de investiţii de 600
miliarde de euro şi crearea
a șase milioane locuri de
muncă, în următorii 10 ani,
cu banii obţinuţi prin apli-
carea legilor prevăzute la
pct. 2;

4.) Construirea, în
următorii zece ani, a 5.000
kilometri de autostradă, prin
alocarea, pentru acest
obiectiv, a 50 miliarde de
euro, din investiţiile
prevăzute la pct. 3;

5.) Reindustri-
alizarea ţării, reconstrucţia
celor mai multe din între-
prinderile distruse în ultimii
23 de ani, pe vechile am-
plasamente, unde este
posibil, sau pe noi amplasa-
mente, prin alocarea a 200
miliarde din investiţiile
prevăzute la pct. 3;

6.) Refacerea indus-

triei de apărare,
reconstrucţia armatei
române, astfel încât aceasta
să devină o componentă
puternică şi respectată a ar-
matei Uniunii Europene,
prin alocarea, din investiţiile
prevăzute la pct. 3, dar şi de
la bugetul statului român, a
cel puţin 100 miliarde de
euro, în următorii zece ani;

7.) Modernizarea
agriculturii, regularizarea tu-
turor râurilor ţării, astfel
încât să triplăm producţia de
energie hidroelectrică, să
irigăm cea mai mare parte a
celor nouă milioane de ha
de teren arabil, să triplăm
producţia agricolă, să
scăpăm de inundaţii, prin
investiţii de cel puţin 100 de
miliarde euro, din cele
prevăzute la pct. 3;

8.) Transformarea
Deltei Dunării într-unul din
cele mai puternice centre
ale turismului european,
reînflorirea litoralului româ-
nesc, şi a turismului mon-
tan, istoric şi religios, prin
alocarea a 50 miliarde de
euro, din cei prevăzuţi la
pct. 3;

9.) Îmbunătăţirea
legislaţiei referitoare la
protecţia mediului
înconjurător, prin sporirea
fondurilor alocate acestui
serviciu public şi prin
înăsprirea sancţiunilor îm-
potriva poluatorilor.

10.) Împroprietărirea
fiecărui cetăţean major al
României cu un capital pro-
ductiv în valoare de 20.000
euro, din banii obţinuţi prin
aplicarea legilor prevăzute
la pct. 2. Accesarea celor
20.000 euro se va face trep-
tat, pe parcursul a zece ani,
prin concursuri de proiecte,
conform metodologiei uti-
lizate la accesarea fon-
durilor UE;

11.) Înlocuirea
economiei oligarhice cu o
economie democratică, în
care majoritatea capitalului
să se afle în proprietatea
privată a majorităţii
cetăţenilor, a clasei mijlocii,
care va cuceri, astfel, defin-
itiv, şi puterea politică,
statul;

12.) Funcţionarea
statului român cu bugete
echilibrate, fără împrumuturi
publice. Creşterea de peste
trei ori a veniturilor
bugetare, în următorii zece
ani, prin creşterea Produsu-
lui Intern Brut, ca urmare a
investiţiilor prevăzute la pct.
3.

13.) Întărirea puterii
şi independenţei justiţiei,
prin alegerea de către popor
a tuturor magistraţilor;

14. Întărirea con-
trolului poporului asupra sis-

temului financiar, prin
alegerea de către popor a
guvernatorului Băncii
Naţionale a României;

15.) Întărirea con-
trolului poporului asupra
informaţiei publice, prin
alegerea de către popor a
preşedintelui Consiliului
Naţional al Audiovizualului
şi a conducătorilor serviciilor
publice de radio şi televiz-
iune;

16.) Încetarea,
imediată, a înstrăinării
resurselor naturale şi a cap-
italului naţional de
importanţă strategică, aflat
în proprietatea statului.
Aceste resurse şi capitaluri
vor fi exploatate şi adminis-
trate de societăţi comerciale
având ca acţionari statul
român şi cetăţeni români,
beneficiari ai Legii Cojocaru.

17.) Investigarea
dosarelor de privatizare şi
trimiterea în judecată a tu-
turor celor care se fac
vinovaţi de subminarea
economiei naţionale şi de
alte infracţiuni prevăzute de
lege, în acest domeniu;

18.) Investigarea tu-
turor actelor de uzurpare a
drepturilor şi libertăţilor
poporului român, săvârşite
în ultimii 68 de ani şi trim-
iterea în judecată a celor
care se fac vinovaţi de
genocid şi alte infracţiuni
prevăzute de lege, în acest
domeniu;

19.) Angajarea tu-
turor componentelor şi
instituţiilor statului român
într-un efort susţinut şi con-
certat pentru Reîntregirea
Patriei, pentru ştergerea
definitivă şi irevocabilă a
urmărilor Pactului Ribben-
trop-Molotov;

20.) Întărirea
colaborării dintre Statul
Român şi Biserica Ortodoxă
Română, cu respectarea
drepturilor şi libertăţilor
celorlalte culte religioase,
pentru creşterea rolului bis-
ericii strămoşeşti în
însănătoşirea morală a
poporului, în cultivarea şi re-
spectarea valorilor
civilizaţiei creştine.

Lista obiectivelor
politice va fi completată cu
cele care vor fi propuse de
cei care vor adera la
ALIANŢA POPORULUI.

●
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Viktor Orban protejează infractorii maghiari din Ardeal!Viktor Orban protejează infractorii maghiari din Ardeal!

Ionuț
Țene

DDupă 25 de ani de
când UDMR şi baronii verzi
maghiari fac ce vor şi ce
ilegalităţi doresc în Româ-
nia, în sfârşit DNA face
curăţenie printre aceşti in-
fractori care de mult tre-
buiau să înfunde puşcăria,
în primul rând pentru
acţiunile lor iredentiste, re-
vizioniste şi provocatoare în
Ardeal. Pe rând încep să
cadă capete: Laszlo Borbely
e anchetat pentru matrapa-
zlâcuri cu licitaţii. DNA a
cerut din nou Camerei
Deputaţilor încuviinţarea
urmăririi penale în cazul fos-
tului ministru Laszlo Bor-
bely. Procurorii îl acuză pe
Borbely de trafic de
influenţă. Din intercepări,
reiese cum şi-a renovat
casele Laslzo Borbely cu
materiale achitate de oa-
menii de afaceri interesaţi
să obţină contracte publice
cu Apele Române. Conform
interceptărilor de la dosar,

casa lui Laszlo Borbely a
fost renovată şi utilată gratis
pe banii unei firme din
Negreşti Oaş. În schimbul,
Borbely urma să intervină
pe lângă funcţionari din
Administraţia Naţională
„Apele Române” pentru a le
facilita obţinerea unor
licitaţii. Un alt infractor, dep-
utatul UDMR Marko Attila
Gabor, nepotul fostului vice-
premier Marko Bella este
protejat de Guvernul de la
Budapesta chiar prin per-
soana lui Viktor Orban, con-
form declarației avocatului
acestuia. Marko Attila Gabor
a fost condamanat la trei ani
cu suspendare într-un dosar
de retrocedări ilegale și este
urmărit penal în dosarul
Alinei Bica. Camera
Deputaților a avizat în luna
decembrie arestarea
preventivă a deputatului, la
cererea DNA, însă Marko
Attila Gabor a fugit din țară
chiar în ziua când colegii săi
au dat aviz pozitiv pentru
arestare, fiind plasat sub
protecţia personală a pre-
mierului Viktor Orban.

Un complet de cinci
judecători i-a respins luni
apelul lui Mate Andras Lev-
ente și a menținut o decizie
din 30 iunie 2014 luată de
un alt complet de judecată,
prin care deputatul a fost
condamnat la șase luni în-
chisoare cu suspendare.
Decizia instanței este
definitivă. Ancheta în acest
caz a fost demarată în urma
unei sesizări depuse de
Agenția Națională de In-
tegritate în septembrie
2011, prin care Mate Andras
Levente era acuzat că și-ar
fi angajat ilegal soția, Erzse-
bet Mate, în perioada 16
martie 2010 — 1 ianuarie
2011, la biroul său parla-
mentar. În baza contractului
de muncă încheiat, soția
deputatului UDMR a încasat
suma de 5.508 lei.

Deputatul UDMR
Karoly Kerekes a fost con-
damnat definitiv de instanţa
supremă la un an şi şase
luni de închisoare cu sus-
pendare, pentru conflict de
interese, după ce şi-a anga-
jat soţia şi fiul în biroul par-

lamentar, aceştia obţinând,
în baza contractelor
încheiate, peste 56.000 de
lei. Potrivit rechizitoriului
procurorilor, în perioada 3
octombrie 2006 – 18 mai
2009, deputatul Kerekes
Karoly a propus angajarea,
la biroul lui parlamentar, a fi-
ului său, a avizat cele două
contracte individuale de
muncă încheiate cu acesta
şi a încheiat trei contracte
civile de prestări servicii cu
soţia sa şi cu fiul său. Soţia
şi fiul lui Kerekes Karoly ar fi
realizat, în baza acestor
contracte, un folos material
în cuantum total de 56.663
de lei, sume plătite din
bugetul Camerei
Deputaţilor, precizau
procurorii, în actul de se-
sizare a instanţei.

E momentul ca
România să-şi asume din
nou suveranitatea în Ardeal,
după 25 de ani în care
iredentiştii şi revizioniştii de
la UDMR au făcut tot ce au
vrut împotriva statului
român şi au furat fără să fie
perturbaţi de nimeni. E de

apreciat efortul DNA de a in-
troduce legalitatea în rân-
durile UDMR, o formaţiune
de baroni penali, care îşi
exploatează la propriu elec-
toratul. 

De asemenea, a
sosit vremea ca premierul
Ungariei Viktor Orban să fie
tras la răspundere de către
autorităţile statului român
pentru favorizarea infrac-
torului internaţional Attila
Marko. Pentru protejarea in-
fractorului, Viktor Orban tre-
buie dat pe mâna
Interpolului sau Europolului,
iar acesta să fie declarat
persona non-grata în Româ-
nia pentru instigare la acte
de corupţie pe teritoriul ţării
noastre. Poate aşa vom
asista la reţinerea de către
poliţia română a premierului
Ungariei, în timp ce-şi
debitează ura, veninul şi
inepţiile la şcoala de vară de
la Sovata, care trebuie
închisă pe veci.

●

Borcanul cu miere al corupției!Borcanul cu miere al corupției!

Petre
Iosipescu

PPolitica devine un
mediu nesigur, meschin,
tenebros, fals şi păgubos.
Se simte pentru că pute! Cei
puşi pe căpătuială au
intenţia să facă un pas
înapoi. Tremură la gândul
că le poate veni rândul la
dat cu subsemnatul. Puţini
sunt cei care nu au băgat
degetul în borcanul cu
miere. Dar cei care nu au
mers pe premisa “cu orice
preţ”, ci la sigur, nu se
aşteptau ca în România o
să apară structuri care o să-
i ia la purecat.

Când vezi câte min-
uni se întâmplă, câţi oameni
cu funcţii şi responsabilităţi
în stat sunt ridicaţi de
procurori, te întrebi dacă noi
am avut o clasa politică sau
ţara a fost condusă doar de
hrăpăreţi puşi pe furat.
Acum vedem de ce mulţi
voiau să între în politică. De
ce făceau în campanii pe
salvatorii neamului, de ce
cotizau cu sutele de mii la
partide…

După o absenţa
care a generat multe semne
de întrebare, la sfârşitul
săptămânii trecute, fostul
şef al statului a reapărut în
lumina reflectoarelor, aşa
cum i-a plăcut întotdeauna.
Tânăr pensionar, n-a făcut
însă declaraţii în parc, plim-
bându-şi cu căruţul nepoţeii,
ci a ţinut un discurs, la cald,
la Congresul PMP, partidul
pe care acesta l-a promovat

încă de pe vremea când era
doar o simplă idee.

Primit cu aplauze şi
scandări, Traian Băsescu a
părut că retrăieşte vremurile
când agita, pe scene,
steagurile PDL, partid
înghiţit acum de noul PNL.
Schimbându-şi tonalitatea
vocii şi mimica feţei în
funcţie de ceea ce spunea,

acesta şi-a motivat apariţia
la congers prin faptul că
vrut, în primul rând, să-şi
apere mandatul din timpul
în care s-a aflat la
Cotroceni, dar şi pentru a
anunţa că va fi un partener
pentru PMP, fără ca să
deţină, neapărat, o funcţie
de conducere. Vrăjeli, spun
eu!

Cărui partid îi
încredinţează fostul
preşedinte încrederea şi
sprijinul, dar, mai ales, ce
ţinte are PMP?! Pentru că
Traian Băsescu vrea ca

PMP să crească şi să fie un
etalon pe scenă politicii, şi,
în următorii ani să ofere
soluţii pentru modernizarea
României şi consolidarea
statului de drept(!?!) Şi,
atunci, cu adevărat, se pot
pune destule semne de în-
trebare asupra a ceea ce
vrea să promoveze fostul
şef la statului. Cum se poate

crede că PMP poate face un
altfel de politică, dar mai
ales, că poate fi un partid
etalon?

Culmea este că
toate acestea s-au spus în
aceeaşi zi de duminică, 8
februarie, în care,
coincidenţă, Comisia
juridică a Camerii
Deputaţilor analiza cererile
de încuviinţare a arestării
pentru Elena Udrea, fostul
lider la PMP. Cum să spui
că „vreu să crească PMP”
când unii care se pozau pe
malul marii cu Elena Udrea

sau cu Traian Băsescu de
mâna, s-au retras de ceva
vreme din acest partid? 

Că să nu mai spun
despre faptul că unii dintre
cei care consideraseră că s-
au regăsit sub umbra
mărului verde, la începutul
noii sesiuni parlamentare au
dat bir cu fugiţii, inregis-
tandu-se în alt grup politic,

motivul fiind lesne de
bănuit…

Dar pentru că veni
vorba de Elena Udrea, une-
ori mă întreb care ar fi fost
parcursul social al Lenuţei
din Pleşcoi dacă existenţa
sa nu s-ar fi intrsectat atât
de radical cu cea a lui Tra-
ian Băsescu? E drept, acum
e la puşcărie. Că a ieşit de
la DNA cu cătuşe şi a ajuns
în arestul poliţiei fără ele, nu
mai comentez acum. Dar
mă îndoiesc că Elena ar fi
rămas în rolul de nevasta a
unui magnat cu suficienţi

bani ca să-i împlinească
exigenţele vestimentare şi
de confort. Pentru că Elena
Udrea are personalitate şi
ştie ce vrea. A ştiut întot-
deauna. A vrut putere şi s-a
scăldat în ea. Dar o putere
duală, care să nu-i
restrângă opţiunile de ordin
personal pentru imaginea
proprie. Ar fi avut acces la

acest nivel fără puterea lui
Traian Băsescu? I-ar fi fost
mai bine fără suportul de-a
dreptul nesăbuit al aces-
tuia? Nu ştiu să răspund.
Ştiu însă că această
susţinere a făcut din ea, la
un moment dat, cea mai
detestată persoană publică
a momentului. De ce? Pen-
tru că a umblat cu degetele
prin borcanul cu miere al
corupţiei. Asta a adus-o
unde este astăzi.

●
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Acei păpușari-bufoni…Acei păpușari-bufoni…

Cezar 
A. Mihalache

AAcum se vede clar că
toți cei ce au pozat în mari
păpușari nu au fost decât
niște pioni… E drept, super-
pioni, dar nu „regi”, nu
„regine”, ci, poate, ici-colo
câte o damă de companie din
sferele înalte…

Udrea, Codlea,
Ghiță, Ponta ori și chiar Tra-
ian Băsescu. Nu au fost nici
măcar păpușarii ai propriilor
tabere. Ci, la rândul lor, mari-
onete ale adevăraților regizori
din umbra spectacolului
politic, economic și al servici-
ilor. Și cad acum, unul câte
unul, de pe o tablă de șah pe
care „capturarea” unei piese
dintr-o tabără este urmată de
„defectarea” altei piese. Cu
toții se duc acolo unde le este
locul! Și nu este nimic tragic
în extragerea pieselor din și
de pe tabla jocurilor politice și
de sistem.

Adevărata problemă
o reprezintă faptul că jucătorii
reali vor rămâne
nedevelopați. A mai șușotit
câte ceva Sebastian Ghiță,
probabil în încercarea de a se
plasa în slujba „taberei” care

i-a pus gând rău, mai ales că
„frontul”, între ale cărui linii se
găsește acum, pare incapabil
să-i apere spatele, dar nu a
avut succes. Pentru că toate
acele puncte de suspensie,
puse cu un aer sofist, după
„dezvăluirea” că felurite ser-
vicii străine își fac de cap în
România, au rămas necom-

pletate. Nici „pe surse”, nici
prin anchete jurnalistice.

E drept, tânărul Ghiță
(așa de tânăr și deja…?!) a
furnizat suficiente informați
pentru a ne permite să
atașăm anumite personaje,
suspectate de media că fac
jocurile unor servicii străine,
pieselor care vor rămâne în
cele din urmă pe tabla de joc.

Dar atât! Identitatea celor
care contează va rămâne în
continuare doar parte a sce-
nariilor și scenaritelor. La fel
jocul pe care îl vor face pe
mai departe. Care doar acum
este rezultatul unei răfuieli-
răspuns la capturarea prim-
ilor „pioni”, dar care, după ce
tabla va fi fost „curățată”, iar

locurile rămase libere ocu-
pate de alți viitori pioni de
sacrificiu (care ne vor rispi alți
ani cu jocurile lor politice sub
impresia de mari jucători!),
toate aceste tabere se vor
echilibra.

Se vor înțelege
asupra „feliilor” de după
eventuala reconfigurare a po-
lilor de control (politic, eco-

nomic și la nivel de servicii),
moment din care „republica
procurorilor” s-ar putea nu
doar să-și dezvăluie
prezența, ca fond, ci să
devină chiar unealta comună
a acestor tabere.

E drept, astăzi pare
că toate arestările se fac ca
rezultat al dezlegării unor
calambururi politice și eco-
nomice, intersectate de ana-
gramele serviciilor. Inclusiv
prin recenta „răzbunarea” a
felului de înlăturare a Elenei,
nicicând „regină”, prin trimi-
tirea poterei de… sevicii în
zona de fami(g)lie a lui Victor
Ponta. Într-un răspuns cu
mult mai ferm decât reușita
anterioară a taberei pe care o
slujește acesta, când a încer-
cat o lovitură de domino prin
„dovedirea”, nedovedită în
cele din urmă!, a fratelui
președintelui. Mai ales că
acum nu doar o piesă este
împinsă cu degetul „republicii
procurorilor” spre linia de
(ne)apărare Ponta. Ci mult
mai multe, iar, prin relațiile
dintre acestea, lovitura finală
pare mult mai precisă. Ca fa-
talitate politică și de carieră
politică și publică!

Și da!, poate ne-am fi
așteptat ca regia să fie mai

bine pregătită. Căci, dacă la
„mătrășirea” fratelui
președintelui au făcut front
comun în linșajul mediatic, cu
derapaje dincolo chiar și de
jurnalismul de tabloid, acum
ar fi trebuit ca unda de șoc
trimisă spre Ponta să fie
capturată și întoarsă pe toate
fețele măcar de un număr
dublu de televiziuni. Evident,
răzbunarea va fi mai dulce și
dacă cele două televiziuni
puse în slujba linșajului
fratelui Mircea vor fi făcute,
nu doar să muște mâna care
le-a hrănit, ci să se trans-
forme în hienele pânditoare
de lângă hoitul politic al clan-
ului „Ponta de la piovra”!

Întrebarea este dacă
avem suficient timp la
dispoziție pentru a întrema, în
aceste rostogoliri de person-
aje penale spre gura „tubula-
turii”, republica democrației
înainte ca locurile să fie ocu-
pate de personaje similare.
Înainte ca republica acelor
procurori puși în slujba
politicii, economicului și ser-
viciilor, să captureze statul
bornă cu bornă.

●

Lupta Anti-Sistem Politic?!Lupta Anti-Sistem Politic?!

Viorel
Sandu

MMai există aşa ceva în
România? Mai avem nevoie de
o mişcare de rezistenţă şi de
anti-sistem politic? Este
necesară? Sau să lăsăm ca lu-
crurile să se deruleze normal şi
firesc? Normal… Firesc…?!
Cum ar fi normal şi cum ar fi
firesc, într-o societate coruptă
unde nu mai există criterii reale
de selecţie pentru instituţiile
statului, unde statul nu mai
funcţionează ca un angrenaj
unitar şi omogen, ci dezagre-
gat şi haotic.

Probabil, mulţi dintre
noi vor spune că nu mai are
rost o mişcare de opoziţie, de
vreme ce statul îşi face oricum
treaba! Oricum! Da, aşa este,
oricum numai bine nu! Mereu
ne lăsăm absorbiţi de vrăjeala
demagogica a politicienilor, ne
lăsăm îmbătaţi cu apă de
ploaie, spunându-ne: „E bine şi
aşa!!”

În realitatea cotidiană
lucrurile nu stau deloc bine.
Avem 25 de ani de regres eco-
nomico-social şi financiar. Dar
dacă ne auto-multumim cu
aceste sechele post decem-
briste, cu un sistem de
sănătate ucigător, cu educaţie
ineficientă, fără industrie, fără
agricultură, fără locuri de
muncă în ţara iar cele existente
sunt prost plătite, fără infra-
structura rutieră, cu o justiţie şi
poliţie ineficiente şi corupte,
nici măcar în penitenciare nu
se poate trăi mai bine, sistemul
funcţionând la nivelul anilor 70-
80 cel puţin. Piaţa liberă nu
funcţionează mai deloc, pro-
dusele autohtone sunt negli-
jate în favoarea celor din

import mai slabe calitativ şi cu
preţuri mai mici, asigurările so-
ciale sunt şi ele în colaps… etc

Singurile lucruri
funcţionabile şi înfloritoare
sunt, politica şi afacerile din
economia subterană!

Oricum ar fi, personal
cred că acum, cel mai corect ar
fi, dacă tot avem un preşedinte
nou ales, s-ar impune şi alegeri
anticipate să avem şi un alt
parlament, mai mic şi mai efi-
cient cu politicieni aleşi numai
după criterii reale de selecţie şi
nu după ureche şi spăgi, să
avem un guvern cu un prim
ministru de “meserie” şi nu
doar demagogi şi excroci cu
dosare penale atârnând în CV
ca şi puncte forte ale persoanei
respective! Dar la noi este
moda cârpelilor, a reeşaparilor,
recondiţionărilor, a scoaterii in-
terlopilor, bişniţarilor şi
boschetarilor de la naftalină şi
ai pune în fruntea ministerelor
şi ai altor instituţii cu salarii in-
credibile…

Ce este statul astăzi?
O mână de şmecheri politi-
cieni, puşi mereu pe
căpătuială, incompetenţi,
inculţi şi neprofesionişti, o
mână de lichele care
devalizează averea naţională
în dauna noastră a celor mulţi,
sclavii acestui sistem politic.
Nu există lege şi/sau
ordonanţă de urgenţă care să
nu aibă conotaţie cu afacerile
subterane ale acestora…
Retrocedări de tot felul, con-
tracte oneroase cu statul,
derogări legislative… etc, etc!

Din decembrie ’89,
când în conducerea statului s-
au căţărat eşaloanele 2 şi 3 ale
PCR şi ale Securităţii, travestiţi
în persoane cinstite, profesion-
iste şi nepătate politic şi care

apoi au decis că toată econo-
mia ţării să le fie transferată
(într-un fel sau altul) lor şi
partenerilor lorde afaceri, inter-
lopii şi bişniţarii de ocazie, ori
rude de gradul unu, doi şi trei,
care mai apoi au şi devenit
politicienii tineri de care tara
avea „nevoie”…! De la Stalin
încoace, acest stat a fost
învăţat să-şi mintă şi să-şi
înşele proprii cetăţeni, iar
astăzi avem o perpetuare a
minciunii şi înşelăciunii ridicate
la rang de lege.

Urmarea… 25 de ani
de regres economico financiar
şi în care România a devenit o
piaţă de desfacere şi de
testare a tuturor produselor,
bune sau rele, utitle sau inutile,
periculoase sau nepericu-
loase, nocive sau nu… Orice,
totul pentru a ieşi banul pentru
interlopii cocoţaţi la putere…!

Acest cataclism socio-
e c o n o m i c o - f i n a n c i a r ,
afectează şi constrâng puter-
nic drepturile şi libertăţile civice
ale noastre ale tuturor. Acestui
gen de genocid, i se datorează
şi faptul că societate
românească post decembristă
nu mai are un sistem de
opoziţie, real şi pragmatic.

Nu avem nici sindi-
cate, nici asociaţii profesionale,
nici ONG-uri, care la nivel
naţional să fie reprezentative
unite şi puternice şi care să fie
o contrabalansare şi o opoziţie
fermă la o guvernare politică
dezastroasă… Avem în schimb
o presă de scandal, cu tabloide
care iau în batjocora şi
miştocăreală tot şi toate, avem
jurnalişti care scriu la comanda
articole în care intenţionat
inserează în articolele lor, în-
doiala şi suspiciunea unor
acuzaţii şi asupra unor acuzaţi

de fraudă şi înşelăciune/furt
calificat în dauna întregii
societăţi.

Astăzi, în 2015 tara
arată că după război, din punct
de vedere economic aproape
că în anii ’50. O ţară în derivă,
undeva prin Europa, o ţară
care mai are de vânzare doar
resursa umană. România nu
este Grecia, unde s-a făcut
opoziţie dura în stradă şi unde
toţi cetăţenii s-au opus
devalizării ţării şi au opus tu-
turor constrângerilor UE, FMI
s-au altor instituţii şi sisteme fi-
nanciare menite să supună tari
şi naţiuni.

România este ţara
bântuită de fantomele comu-
nismului susţinute de curentul
neo-comunism şi al burgheziei
socialist-comuniste, la fel de
puternic susţinută şi de re-
licvele eşaloanelor 2 şi 3 ale
PCR şi Securităţii. Este ţara cu
o dictatură a Politicienilor şi a
grupurilor de interese, puternic
implantate în toate instituţiile
statului.

Unde nu există
opoziţie, automat există
dictatură! Avem o îngrădire a
tuturor drepturilor şi libertăţilor
garantate de Constituţie şi de
legile internaţionale şi mai
avem o falsă democraţie şi un
fals liberalism.Teoretic poţi
face orice vrei, practic eşti con-
strâns de privaţiuni financiare
şi de o slujbă mizerabilă unde
atât patroni cât şi statul ca şi
angajator îşi bat joc de salariaţi
ca şi cum ar fi pe propriile lor
moşii, nerespectând legile ele-
mentare privind condiţiile de
muncă, salarizare şi/sau
perfecţionarea,respectiv ier-
ahizarea personalului după
competenţe şi studii!

Prin urmare se pune

tot mai acut întrebarea, mai
avem nevoie de Opoziţie, de o
Luptă Anti-sistem politic? Sau
suntem de acord cu tot şi toate
cele hotărâte la nivel central şi
local, în toate domeniile, in-
diferent dacă deciziile politice
afectează grav drepturile şi
libertăţile democratice?!

Dacă da, se impune o
altă întrebare: Cine să facă
această opoziţie? Societatea
civilă în ansamblul său este
demobilizată, destabilizata şi
manipulată. Nu există o forţă
reală de Opoziţie anti politica
statală şi instituţională!! Nu
există o entitate care să facă
opoziţie reală! La votul de la
presidentiale oamenii au fost
impulsionaţi şi de opoziţia
politică contra lui Ponta şi
PSD-ului, prin urmare nu a fost
doar opoziţia civică şi
democratică precum cea din
Grecia(ca şi exemplu de uni-
tate, recentă).

În final… în România
lui 2015, totul este bine, oa-
menii sunt mulţumiţi de locurile
de muncă, de salarii, de sis-
temul de sănătate, de
educaţie, de protecţie socială,
de justiţie/poliţie, de guvern şi
parlament… etc! Oamenii
dorm liniştiţi căci politicieni
veghează la somnul lor!
Dormiţi în pace oameni buni…
În pacea socială menţinută
forţat de dictatura politică! Aşa
se vede din afara sistemului, o
ţară liniştită, unde oamenii sunt
jefuiţi, când dorm în pace!
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