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„Ce pustietate... Aş vrea să

treacă Dumnezeu pe aici...” 

- Marin Sorescu
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Chiar ca la țară! Dar fără „furculiță”…Chiar ca la țară! Dar fără „furculiță”…

Cezar 
Adonis Mihalache

MMai sunt câteva luni
până la marea digitalizare…
Și abia acum a constatat
conu Tănase că TVR ar
putea rămâne fără o parte
din piață. Nu e mare, câteva
procente pierdute pe
dealuri, dar care nu vor mai
putea folosi furculița nici
măcar pe post de antenă.
Că pentru mâncare oricum
nu le mai trebuia la câte bu-
cate mai are românul pe
acasă…

Iar treaba, deși pare
hazlie, nu e! Conform unor
studii românii au internet și
în fundul curții (pardon de
pleonasm!), acolo unde au
și ultimul artefact al legăturii
lor cu mama natural!, dar s-
ar putea să nu mai aibă Tv-
ul „la sârmă”.

Și nu e de bine...
Mai ales pentru satele din
Ardeal unde, dacă românilor
li se va tăia accesul la pos-
turile naționale transmise
analogic, pe cele trei sârme
pe post de antenă, aceștia
vor rămâne doar cu analog-
icul de la Budapesta. Și să
vezi atunci găleți de lături
turnate de „Dunele” dintre
Buda și Pesta.  Că o să i se
rupă lui Orban de deciziile
Europei, mai ales pe seg-
mentul atât de important al
comunicării „analogice”. În
cazul de față al comunicării
către poporul din fundul
curții!

Așa că, deși s-a
trezit târziu, conu Tănase
are dreptate când 
cere guvernului să mai
prelungească transmisiile
analogice și pentru ăia
șapte la sută care nu au
bani decât pentru un tv
vechi și răsucesc furculița
pe post de antenă. Și are
dreptate pentru că, fiind

televiziune publică, TVR are
obligația de asigura trans-
misia analogică chiar și
dacă va mai rămâne un sin-
gur privitor uitat printre
dealuri. Și mai are conu șef
de la TVR și inima largă,
așa pare!, când propune pa-
chete financiare pentru spri-
jinirea defavorizaților pentru
a-și achiziționa echipa-
mente moderne de recepție.
Iarăși, până când și ultimul
telespectator va reuși să
aibă acces la un decodor
digital.

Numai că nu s-a pus
conu Tănase contra

reacțiunii de digitalizare a
analogicului chiar de dragul
ălor săraci. Nu mai poate el
de grija lor! Și nici nu are el
inima așa de largă la gândul
românismului! Numai că,
din toată povestea asta, ar
putea să-i mai iasă, lui, de
niște subvenții de la stat,
chipurile, pentru a asigura
transmiterea de programe
pentru defavorizați, în fapt,
un supliment de buget să
mai crească un pic și con-
turile TVR-ului, iar pentru
apropiații puterii de o
comandă fermă (pentru 500
000 de gospodării!) de
echipament minimal.

De aia a și stat
Tănase până în ultima
clipă… pentru că, dacă Put-
erea vrea să mai benefi-
cieze și de mândria de
români a celor șapte pro-
cente, mai ales pentru 2016,
trebuie nu doar să-și dea
acordul pentru prelungirea
emisiei analogice, dar să
mai scoată și niște bani de
la buget.

Că așa e la noi! Mar-
ile tunuri se dau pe seama
defavorizaților. Iar ipocrizia
lui Stelică se vede din prop-
unerea lui de a se acorda un
ajutor financiar acelor pro-
cente de telespectatori
„defavorizați„. Dar nu ar

renunța la partea lui de
abonament TV pentru
aceeași categorie, nici în
ruptul capului!

Și ca dovadă că totul
a fost pregătit din vreme, ca
strategie de lamentare
acum pe seama celor șapte
procente, avem și proiectul
de lege pe care șeful TVR l-
a pus pe masa guvernului.
Un proiect de acordare a
unui ajutor financiar pentru
achiziţionarea de aparatură
necesară recepţionării pro-
gramelor de televiziune de
cele 500 000 de gospodării
care depind de sârmele și

grătarele analogicului.
De fapt, totul este

doar o altă mare diversiune!
Pentru că, în realitate, cele
500 000 de gospodării riscă
să nu recepționeze nimic
doar câteva luni. Adică de la
17 iunie 2015 până la
sfârșitul lui 2016, când
expiră termenul acordat de
CNA operatorilor TV pentru
crearea unui pachet de
emisie digitală prin eter
(„free to air”) care să asigure
recepționarea posturilor cu
vechile antene.

Și iar avem dovada
lucrului premeditat! Pentru
că, deși termenul european
al trecerii la digital este 17
iunie a.c., CNA a impus op-
eratorilor ca dată limită pen-
tru crearea pachetelor
digitale pentru „furculițe”
până la sfârștul lui 2016!
Adică, atât cât să se creze
riscul de neacoperire a cam-
paniei electorale. Un motiv
suficient de bun pentru a
stimula guvernul să scoată
niște bani de la buget! Să
mai facă de un comision și
clienți de partid furnizori de
echipamente. Ce, să nu
mânânce și gura lui Ghiță cu
furculița digitală?!

●

…iubita preferată a sultanului!…iubita preferată a sultanului!

Radu
Golban

SSerialul „Suleyman
Magnificul – sub domnia iu-
birii” a fost, pe Realitatea TV,
subiectul unei parodii în emi-
siunea „Jocuri de iubire” cu
„Bubi Magnificul”. La o lună
de la întronarea lui Klaus
Paşa s-au adunat în emisi-
unea lui Rareş Bogdan iu-
bitele sultanului pentru a
proslăvi primele nopţi de la
Cotroceni. Este o provocare
să comentezi o oră de emisi-
une despre treizeci şi una de
nopţi sub domnia amorului
care de fapt s-ar putea reda
în doar o singură frază.

Subtilitatea aproape
neremarcată a constat în cu-
rajul curtezanelor de a vorbi
deschis şi fără batic despre
ispita puterii, gesturi lan-
guroase în diplomaţia
mondială şi vise la pasiuni
neruşinate, alimente din
speranţe de fetişcană. Păcat
că atmosfera orientală de
taină şi har din haremul sul-
tanului a fost întreruptă de o
prea lumească publicitatea,
care l-a făcut pe telespecta-
tor să creadă că afecţiunea
candidatelor cu aspiraţie la
harem ar fi contra cost şi
datul unei găuri cu o
bormaşină de la Hornbach
un act de patriotism voluntar.

Spiritul de concurs
„Hurrem – iubita preferată a
sultanului” al emisiunii i-a
ţinut pe români în corzi şi
lacrimi, de parcă in rest nu ar
avea destule griji. Cel mai
prost a prestat Ion M. Ioniţă,
iubita care elogia filogerman-
ismul; vorbind doar despre
muncă, sultanul în mod sigur
că nu o va căuta pentru
plăceri. Elogierea edilului de
Sibiu de către candidata Tavi
ne arată că prin iubire
necondiţionată pentru Walt
Disney-ul românesc, cu €
100.000.000 şi Olteniţa ar fi
strălucit la fel ca Sibiul. Pre-
miul „Hurrem” l-a meritat pe
deplin Dumitru Borţun, care
fără să fi stat pe scaun ar fi
alunecat peste propriile
declaraţii siropoase. A ales
să se remarce printr-o sfoară
în aer de la Bubi la Sultan
lăsând pe celelalte candidate
cu ochii scăpaţi în decolteu.

Dulceaţa de nuci
necoapte a Divei Titi l-a
emoţionat pe Magnific atât
de profund încât a convocato
la concurs şi pe primadona
Quintus, să aşeze o boabă la

tronul sultanului. Acesta nu
mai ştia dacă e ziuă sau
noapte. Quintus, în fantezia
dominată de prinţişori a mod-
eratorului, pe româneşte al
V-lea în succesiunea liberală
pe tronul brătienilor, sau
poate chiar chintesenţa
democraţiei, îşi amintea cât
se putea de bine de copilăria
sa de pe vremea lui Carol I.
Cel puţin la capitolul filoger-
manism îi inspira evlavie lui
Ion M. Ioniţă, obsedat de
mitul hărniciei trei trepte
peste cel al unei ucenice la
ceaun. Prezenţa de spirit a
moderatorului şi batistuţa
albastră care păzeşte de de-
ochi, l-a ferit după câteva
momente captivante sa
spună ca de obicei „Dum-
nezeu sa-l ierte”.

Mă mir cum de nici
unul dintre distinşii invitaţi, nu
i-a sugerat sultanului ceva
mai mult din repertoriul lui
Hugo Chavez. Un „il prezi-
dente” entertainer. După ce
ne-a spus ieri când se scoală
şi când se culcă, ar putea sa
ne gătească în următoarea
emisiune exclusivă varză a
la Cluj sau Hencleş (prăjitură
săsească din brânză dulce
cu stafide). Şi cu puţin noroc
primul fizician al neamului ar
teleporta wurstul promis la
alegeri, de la Cotroceni di-
rect în stomacul telespecta-
torului.

Turcismele la care
sunt expuşi români sunt
cauzate de un anumit tip o
educaţie de Dâmboviţa, care
este cea mai mare frână spre
modernizarea ţării. Gândirea
băbească cu etichetă
manifestată prin laude ex-
agerate transformă ţara într-
un obiect al ridicolului. Şi iată
cum germanitatea din mintea
unora se prinde de cultura
germană reală ca nuca în
perete! Amărâţii nici nu se
gândesc cât dispreţ asigură
cultura german linguşitorilor.

Oare de ce o fi Dom-
nul Iohannis aşa de singur? 

Sârmanul neamţ se
aclimatizează treptat la obi-
ceiurile locului.

●
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Toţi românii plătitori de taxe şi impozite sunt membri de partid!?Toţi românii plătitori de taxe şi impozite sunt membri de partid!?

Ilie
Șandru

MMi-am amintit că am
urmărit, cu totul întâmplător,
la un anumit post TV că în
luna decembrie 2014, Gu-
vernul României a virat în
contul unor partie politice
nişte sume ce se ridicau,
dacă bine îmi aduc aminte,
la vreo câteva sute de mii
de lei! Am rămas pur şi sim-
plu surprins. 

Şi mi-am pus între-
barea, ca orice naiv. Cum
se poate? Ce are Guernul
României cu partidele
politice pentru a le da bani?
Mai corect zis, ce au banii
publici, pe care guvernul îi
obţine, prin tot felul de taxe
şi impozite încasate de la
români, cu partidele
politice? Adică, cu alte cu-
vinte, toţi cei vreo 18-20 de
milioane de români, din care
cei mai mulţi sunt plătitori de
taxe şi impozite, sunt –
vrând-nevrând – membri ai
diferitelor partide, cărora le
plătesc obligatoriu cotizaţie
lunară!

Dorind să mă du-
miresc, cât de cât, cum
devine chestia cu tâmpenia
asta, am căutat şi am găsit
că, într-adevăr, totul se face
cât se poate de legal. 

Există o lege –
Legea nr. 334 din 17 iulie
2006, care se referă la
finanţarea partidelor politice.
La Art.3, lit. d se prevede că
această subvenţionare se
face şi de la bugetul de stat,
fără a depăşi însă 0,04 la
sută din veniturile de la
buget. 

Partidele care se
străduiesc să promoveze
mai multe femei – nu e clar
dacă în funcţii de conducere
ori ca simple membre de
partid – vor putea primi un
procent mai mare decât cel
arătat mai sus.

Există, desigur şi cri-
terii după care se fac aceste
subvenţii. Nu multe, doar
două: a./ în funcţie de
numărul de voturi obţinut la
alegerile parlamentare; b./
în funcţie de numărul de vo-
turi obţinut la alegerile lo-
cale.

În schimb, sunt cu
mult mai numeroase
destinaţiile pentru care re-
spectivele partide pot folosi
sumele obţinute indiferent
cum, inclusiv cele prevăzute
la Art.3, lit d. Iată câteva din-
tre acestea: întreţinerea
sediilor, cheltuieli cu per-
sonalul, presă şi
propagandă, activitate
politică, deplasări în ţară 
şi în străinătate,
telecomunicaţii, cheltuieli cu
delegaţii străine, cotizaţii
plătite la organizaţiile
politice internaţionale din
care fac parte, achiziţii de
bunuri mobile şi imobile,
probleme de protocol etc.

După ce m-am du-
mirit eu cu cele de mai sus,
am rămas o vreme „în sus-
pans”, cum se spune,
neputând găsi o logică
elementară. Nu mă întreb
cine o fi votat o asemenea
lege, că nu puteau fi alţii
decât onorabilii noştri parla-
mentari. Cu ceea ce nu pot
fi de acord este faptul cum
şi cu ce drept aceştia mă
obligă pe mine şi pe ceilalţi

români să devenim membri
de partid? 

Au ei vreun drept să
hotărască o astfel de
negheobie?  Au politrucii re-
spectivi dreptul să se plimbe
prin ţară şi prin străinătate
pe banii contribuabililor? Nu
contest faptul că sunt aleşii
noştri, că noi i-am trimis
acolo să ne reprezinte şi să
facă legi folositoare ţării şi
nouă, locuitorilor săi. Nu pot
contesta nici dreptul lor de a
ne face legi şi de a ne pune
biruri – în interesul naţional,
nu? Ţara are nevoie de
bani. De bani mulţi, din care
să se înfrupte toţi nemernicii
constituiţi într-o clică de hoţi
şi de delapidatori! De unde
să fure şi să delapideze
dacă nu din banii ţării, adică
din banii noştri?

Dar să ne oblige să
plătim, adică să
subvenţionăm partidele
politice, asta nu o mai pot
pricepe şi nici accepta. Păi
cei care vor să-şi facă par-
tide  - şi, slavă Domnului, nu
sunt puţini! - să-şi facă par-
tide pe banii lor, ori pe banii

celor care vor neapărat să-i
sponsorizeze. 

Cei care nu sunt în
stare să se menţină, să
dispară de pe scena politică
a ţării! Dar să dispară ime-
diat! Fiindcă poporul român
– din care fac parte oameni
de toate condiţiile sociale,
unii care de abia îşi pot plăti
taxele, impozitele şi medica-
mentele – nu are nicio
obligaţie să dea bani pentru
astfel de grupuri şi
grupuşoare „politice”. Iar
Legea 334 din 17 iulie 2006
este o lege ilegală şi
neconstituţională, motiv
pentru care trebuie să fie
declarată nulă.

Cer, prin urmare, tu-
turor românilor să luăm o
poziţie comună şi să cerem
ca această lege să fie
declarată nulă şi neavenită,
aducând o gravă atingere
tuturor locuitorilor ţării. 

E nevoie cred 
să sesizăm curtea
constituţională asupra aces-
tei fărădelegi!

●

Stâlpii societății infracționaleStâlpii societății infracționale

Corneliu
Leu

TTrei adevăruri – can-
dide în măsura în care pot fi la
mizera sa condiție morală - a
debitat Băsescu în perioada de
când se tot silea să elibereze
Cotrocenii și până acum când
încă nu se-ndură să
părăsească locuința
prezindențială. Ambele lucruri,
dar mai ales acesta din urmă,
făcându-l la modul cât se poate
de nedemn: Ca și cum ar
încerca să amâne, în speranța
că se culcă în același pat, iar
dimineața se va trezi ca și cum
n-au avut loc alegerile,
aghiotanții și girofarurile
așteptându-l ca să-l ducă la
serviciul din care încă nu-i vine
să creadă că a fost concediat.
Sfidează băiatul la modul peni-
bil și abuziv; condiția lui de
mincinos notoriu facilitându-i
chiar și automințirea.

Un singur lucru, însă,
nu-i facilitează această
aroganță cu care i-a molipsit
aproape pe toți ministeriabilii,
din toate partidele: Neîn-
demnarea de a-și ascunde
neadevărurile. Faptul că ea,
aroganța de șmecherie
descurcăreață dovedind cât de
virulentă a fos tulpina de
golănie a microbilor săi în con-
taminarea clasei politice, a
ajuns a-i juca renghiul
făcându-l să creadă că, orice
spune pe gură, e un lucru
„dăștept”. Și, astfel, să se
dezvăluie cu maximum de
naivitate.

Păi ce altceva poate
însemna faptul că, încă la
Cotroceni, pe ultima sută de
metri fiind, spunea: „...Sunt la
sfârșit de mandat; nu mai am
de ce să mint sau să mă

prefac!”... Și o spunea cu atâta
nonșalanță, încât vajnicii
ziariști acreditați să-i stea cu
reportofonul la buze, nu numai
că n-au comentat, dar poate că
nici n-au sesizat, atât părea de
normal-băsesciană aserțiunea
că nu mai are de ce minți. Asta
recunoștea cu nerușinare
președintele încă în exercițiu,
considerând a fi un lucru atât
de firesc, încât îi fascina și pe
vajnicii gazetari obișnuiți să se
dea mari în diverse provocări
superficiale, dar ne simțind
nevoia să comenteze o
asemenea monstruozitate:
...acum, la sfîrșit de mandat,
trebuie să mă credeți: nu mai
am de ce minți ori mă pref-
ace”... Ceea ce, în fondul lu-
crurilor, era o concluzie fermă
asupra politicii practicată cu
cinismul minciunii vreme de
zece ani.

Și iată că, acum, când
chiar că „nu mai are de ce”,
fostul președinte mai face
două declarații despre modul
cum, cu imoralitatea sa a
stălcit modelul de relație
interumană: Cu câteva zile în
urmă, vrând să se laude că-i
un domn care continuă
cavalerește relațiile cu
pușcăriabila Udrea, iarăși
scăpa o păsărică de sinceri-
tate: M-am dus la ea, la arest,
acolo unde era, la
domiciliu...ca s-o conving că n-
am abandonat-o”... Adică, de
fapt, ticălosul o abandonase.
Îmi permit să mă exprim ca-n
telenovele, numai datorită fap-
tului că acum îl vedem cum se
dă mare gentleman. Dar când
ea, încă neîncătușată, s-a dus
la el la poartă - după ce fusese
și la cuscrul după Eba, pe-
semne spre a se pune de
acord cu cât au dat pentru
campania electorală a acesteia

– a făcut-o pe inocentul care
se simte bine-n familie și nu
mai vrea să audă de gu-
vernare, de justiție și de alte
implicații care se declină la
feminin. A trebuit ca feminina
cu care s-a conjugat atât de
sentimental-politicește să-i
facă semn cu degetul la nas,
ca la Sile Cămătaru, pentru ca
el să ia poziția de protocolară
erecție a cavalerului care duce
flori, străduind s-o convingă că
n-a abandonat-o.

Acum, suntem martorii
unui al treilea acces de
involuntară sinceritate din
partea fostului președinte: Ieșit
la rampă în condiția sa civilă,
după zece ani de strădanie de
a duce societatea noastră pe
culmile civilizației infracționale,
Traian Băsescu are un
remediu clar pentru
infracționalitatea cu care par-
tidele și-au făcut rost de bani
într-un mod atât de con-
secvent, folosind toate pârghi-
ile guvernării, ale puterii de
decizie și ale relațiilor de
influență. Au făcut-o cu atâta
persuasiune și perseverență,
încât au influențat întreaga so-
cietate în încurajarea actului
penal. Iar acum, cu senină
convingere de guru al unei
asemenea mentalități a
fraudării, el vine să ofere
remediul, reucnoscând cam
așa: ... Da, e o practică
curentă; s-au furat și se fură
oricum și de oriunde bani pen-
tru partide (acesta devenind nu
numai un scop ci și un exem-
plu de cum se poate fura, un
adevărat model social pe care,
apoi, cei puși să-l practice pen-
tru partid, îl utilizează și în folo-
sul propriu). Pe fostul nostru
președinte l-a preocupat prob-
lema aceasta intens, așa că,
bine-nțeles, după vasta

experiență căpătată pe seama
siluirii noastre, are și soluția:
Să li se dea partidelor bani de
la guvern... Câți? Cât de mulți,
până îi facem pe ștrengari să
nu mai fure!...

Aplicând acest
remediu ex-prezidențial la
nivelul societății adânc con-
taminate de sentimentul
furăciunii prin ideologia
infracțională - singurul element
doctrinar practicat și propagat
din plin de partide pentru „edu-
carea politică” a societății
românești - ar însemna că,
acum, după exemplul acestor
partide guvernante sau parla-
mentare am ajuns, dacă nu o
națiune de hoți, oricum o
națiune cu o clasă
conducătoare bazată pe hoție
și crescută în hoție. Asta am
ajuns, de vreme ce fostul
președinte ne îndeamnă să nu
vrem să ne transformăm des-
tinul hoțesc spre care am fost
împinși, să nu arătăm cu dege-
tul spre corupția politică, să nu
mai apelăm la justiție, la poliție,
etc, pentru eradicarea prin
coerciție a unui asemenea rău.

Dumnezeule ce
soluție!... Atât de irațională
încât poate trece numai printr-
o minte furibund chinuită de
ceea ce ar putea dezvălui în
continuare femeia care încă-l
mai asigură cu gest cav-
aleresc, precum toată ati-
tudinea ei sfidătoare că: ea nu
va proceda precum subalternii
ei; adică nu va plasa mai sus
vina și dezvăluirile”... Ce-
nseamnă acest „mai sus”,
când e vorba de Elena Udrea
și de banii pe care, poate, nu i-
a băgat în buzunar ci i-a folosit
pentru campaniile electorale,
își dă seama oricine! Așa că,
bietului fost președinte îi trece
prin minte să mituiască par-

tidele cu o asemenea promisi-
une, doar-doar o scăpa mai
ușor: Bă, voi mai aveți nevoie
de mine; eu creez curent de
opinie publică în așa fel încât,
șpăgile voastre de azi, să se
completeze și cu o subvenție
de la Buget, pe măsură!... Nu
trageți în mine și, dacă ajung
prim-ministru, așa cum vede în
scufundările lui politice Onaca,
prima Hotărâre de Guvern,
asta va fi!

Și totul arată ca o
frescă votivă pictată în cel mai
pur stil bizantin, deasupra
căreia ex-președintele
binecuvântă: "Adevăr spun
vouă: Primi-vor partidele bani
de la guveeern”...

Cu alte cuvinte:
Pornind de la prezumpția de
nevinovăție care e sfântă pen-
tru dorința de inamovibiliatate
a lui Băsescu, partidul îl învață
pe politician să fure, iar guver-
nul e cel care trebuie să-l
dezvețe de asta. Dar nu prin
mijloace coercitive, ci întinzînd
celălalt obraz. Sau, mai bine
zis, cealaltă mână cu care să-i
dea un avans legal din banii pe
care, când va ajunge la gu-
vernare, va începe să-i fure.
Fiindcă asta nu vrea să
recunoască Băsescu: În soci-
etatea adusă de el la maximu-
mul de corupție, cheltuielile
electorale sunt numai acontoul
pentru grosul de bani care se
fură la guvernare. Progresistă
viziune!...

Care se vrea tot mai
bine consolidată de cei care au
devenit în deceniul băsist
stâlpii acestei societăți de
generalizată infracționalitate.

●
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Salarizarea în România, între agonie şi extaz!Salarizarea în România, între agonie şi extaz!

Viorel
Sandu

DDin ’90 şi până în
prezent avem parte de 
o degringoladă în 
toate domeniile societăţii
româneşti. De la sistemul
legislativ, care emite legi fără
acoperire reală, legi stu-
foase, întortocheate, alambi-
cate şi interpretabile şi până
la executiv, totul este
înceţoşat… Iar între aceste
două entităţi, legislativ şi ex-
ecutiv, suntem noi oamenii
de rând care suportam cu
stoicism mizeriile acestora.
Concret, referitor la
salarizarea slujbaşului de
rând, există diferenţe uneori
naucitore. De la un salariu
de “subzistenţă” vorbim aici
de la 200 euro şi până la
salarii de la 1000 de euro în
sus.

În coada acestui top
sunt cei mulţi, plătitori de
taxe şi impozite, cât şi cei
care constituie masa de con-
sumatori zilnici. Toţi aceşti
aflându-se la baza piramidei
salariale din ţară şi toţi
aceştia formând o clasă de
salariaţi plătiţi mizerabil,
aflându-se într-o agonie
continuă, trăind la limita
suportabilităţi, făcând cu
greu faţa cheltuielilor şi
preţurilor, tot în euro, dar la
valoarea reală.

Am semnalat acest
aspect şi cu alte ocazii, de
aceea continui să trag un
semnal de alarmă. Noi
românii suntem defavorizaţi
de două ori, avem salarii în
lei dar plătim orice produs şi
serviciu la nivelul European,
în euro… Discrepanţa
salarială din ţară este de
domeniul absurdului. Avem
salarii la limita a 200 de euro
şi salarii de mii de euro. Nu
există nici o departajare a

angajaţilor pe competenţe şi
profesii, reală, coerentă. Nu
mai există grile de salarii,
decât în sistemul bugetar,
dar şi acestea prost gândite.

Avem salariaţi cu
studii medii şi cu douăzeci
de ani vechime, la acelaşi
nivel de salarizare cu un
salariat cu zece clase sau cu
şcoala profesională cu doi-
trei ani vechime.

Avem, de exemplu în
sistemul sanitar, asistenţi la
medicul de familie plătiţi ca
şi un funcţionar cu studii
medii la o primărie (200 euro
), fără sporuri şi fără alte
beneficii, aceştia lucrând în
sistem precum la o firmă
privată. Dacă medicul de
familie doreşte să-i majoreze
salariul o poate face dacă
nu, nu. Apoi dacă medicul de
familie, îi poate da concediu
de odihnă, e foarte bine
dacă nu, nu se
comentează… Tot la fel şi cu
evidenţa vechimii lucrate,
fără cărţi de muncă…etc.

În acest sector de
activitate ITM-ul nu intra
niciodată. Caţi medici de
familie respecta legislaţia
muncii? De ce? Aceeaşi
speţă în cazul asistenţilor din
spitale, care cu aceeaşi
vechime şi aceleaşi
responsabilităţi au salariul
dublu decât cei de la
medicul de familie, plus cele-
late beneficii, cocediul de
odihnă, sporuri, bonuri de
masă, zile libere etc!

Prin urmare trăim în
România, aceleaşi funcţii
aceeaşi vechime, acelaşi
sector de activitate, dar
salariul la dublu cel puţin, ca
şi diferenţa. Una este să
munceşti la patron şi alta în
sistemul bugetar, de exem-
plu! ITM-urile, nu-şi fac dato-
ria, sau o fac discreţionar. Se
munceşte la negru, la greu
în ţara peste tot, în

construcţii, în agricultură, în
comerţ sau turism, transpor-
turi, etc, exploatarea omului
nu a luat sfârşit pentru
români, iar instituţiile statului
se fac că nu observă. Nu
mai vorbim despre protecţia
muncii, care nu se respectă
nicăieri, poate doar la regii
şi/sau la multinaţionale?! Se
depăşesc orele de program,
se munceşte suplimentar,
dar ce mai contează, eşti la
patron, trebuie să înghiţi şi
să taci, altfel îţi pierzi şi job-
ul şi salariul de mizerie pen-
tru care munceşti pe brânci.

Au dispărut con-
tractele de muncă în regim
de colaborare, sau cele gen
convenţie de colaborare, ori
cele ale zilierilor. Toate aces-
tea ar fi utile şi ar uşura mult
munca tuturor, nu mai vor-
bim de intrarea într-o nor-
malitate atât din punct de
vedere al impozitării cât mai
ales al relaţiilor de muncă,
angajator- salariat, apoi de
asigurările sociale şi de
sănătate.

Mii de salariaţi vor
ajunge în pragul pensionării,
însă datorită acestor „erori”
menţinute în sistem, vor fi
sub limita de subzistenţă,
căzând de fapt ca o povară
în sistemul naţional al
asigurărilor sociale şi de
sanăntate.

Nu ne putem imag-
ina cum ar fi, că la vârsta de
pensionare să constaţi că nu
ai vechimea necesară şi nu
ai acel punctaj minim pentru
a beneficia de pensie, deşi o
viaţă ai lucrat totuşi. De cea
mai mică pensie măcar!
Generaţii întregi de oameni
au pierdut şi timpul(ca şi
vechime) dar şi acel spor
salarial, să-i spunem aşa,
cuantificabil pentru calculul
unei pensii decente, pentru
a-şi asigura o bătrâneţe
independentă de intervenţia

statului.
Prin urmare,  trebuie

să constatăm iar şi iar, că
statul, acest tip de stat origi-
nal şi unic în lume, aşa cum
este la noi, îşi fură singur
căciula şi din păcate ne-o
fură şi nouă şi nu numai
căciula! Aceasta
degringoladă a salariilor din
ţară a dus şi duce la
menţinerea unei stări de
sărăcire a populaţiei,
menţinând în continuare
corupţia în tot sistemul eco-
nomic şi social, îngrădind
libertăţile şi drepturile
cetăţeanului.

Cu un salariu,
nesimţit de mic, nu eşti
niciodată în siguranţă, nu ai
libertatea de mişcare, eşti
blocat, îngheţat, frustrat,
căutând mereu cu febrilitate,
ieşirea din acest marasm…
Unii şi-l găsesc plecând la
muncă, sclavi la patroni
străini, îndurând mizerii de
nedescris, alţii se cufundă în
alcoolism, căzând povară
pentru sistemul de sănătate
şi al asigurărilor sociale. Se
distrug familii întregi pe
acest front inimaginabil de
nimicitor.

Toate astea în
comparaţie cu ţări precum
Cehia, Polonia sau chiar Un-
garia care stau mult mai bine
decât noi la acest capitol,
deşi erau în anii ’90 la coadă
unui clasament de tristă am-
intire pentru noi, un calsa-
ment al ţărilor estice fost
comuniste şi unde România
era pe prima poziţie. O ţară
fără datorii externe, cu o in-
dustrie destul de
competitivă, la fel şi în
agricultură sau şi în celelalte
domenii ale economiei
naţionale, dar care, rapid a
încăput pe mâna unor De-
lapidatori şi infractori politi-
cieni, venind din defunctele
eşaloane 2 şi 3 ale PCR şi

ale securităţii, devalizând şi
vânzând totul, doar pentru a-
şi asigura viitorul lor şi al
familiilor lor.

Şi tot această castă
politică, a ieşit apoi la rampă
cu lozinci patriotarde şi pop-
uliste, cum că, în situaţii de
criză, Noi tot cei de la baza
piramidei salariale, trebuie
să acoperim şi furtul calificat
al politicului. Cu mare tupeu
şi cinism au fost anunţate
acele tăieri de salarii, sporuri
şi pensii… pentru că, nu-i
aşa dădea bine în exterior,
în ochii „vameşilor” din UE şi
FMI. Iar în acest timp,
politrucii ţării îşi îndesau mil-
ioanele de euro şi dolari, în
conturi şi la bănci străine,
feriţi de ochii prostimii. Şi
astăzi îi vedem lamentându-
se şi plângând teatral, prin
parlament şi în faţa presei,
jurând că sunt nevinovaţii şi
neprihăniţii secolului, într-un
circ interminabil!

Din păcate,
instituţiile statului, nu-şi fac
treaba până la capăt,
timoraţi şi de acest asalt al
mediatizării, merg pe mâna
unor avocaţi şi magistraţi, ei
înşişi „unşi” din aceleşi
surse. În acest iureş de cir-
cari, se merge în continuare
pe supoziţii şi teorii în loc de
sentiţe clare şi irevocabile,
dar mai ales cu confiscarea
sumelelor de bani furate din
visteria ţării.

Aceste sume imense
care doar se vehiculează în
presă, ar putea acoperi zeci
şi zeci de necesităţi ale
societăţii în ansamblul său,
în sănătate, educaţie, cul-
tura… etc, etc, fiind o
reparaţie morală dar mai
ales financiară pentru întreg
supliciul la care am fost
supuşi în aceşti 25 de ani,
de teroare politicianistă!

●

Cu ce a rămas Ridzi?Cu ce a rămas Ridzi?

Petre 
Iosipescu

NNu ştiu dacă o să mai
apucăm ziua în care politica nu
va mai fi făcută de cei care
sunt sclavii banului, de cei care
îşi cumpără mandatele, cabi-
netele, organizaţiile, partidele,
ca pe nişte şosete, dorindu-şi,
probabil, până şi sufletele oa-
menilor. Nu vreau să fie sfinţi
în Parlament sau Guvern, dar
măcar oameni cu dramul firesc
de simplitate, modestie, sin-
ceritate, dorinţa de a face bine
necondiţionat.

Am auzit că sunt des-
tui indivizi şi individe care vor
să se arunce în politică mizând
pe saltele pline cu bani, pe im-
perii, cetăţi şi falsă notorietate.
Nu ştiu cum tipii şi tipesele
care cred că au în vene sânge
albastru şi care nu dau doi bani
pe muritorii de rând, de unde
până la urmă se trag şi ei, con-
siderându-i doar simple unelte,

sclavi pe plantaţie, vor să se
erijeze în salvatorii omenirii, în
cavaleri ai dreptăţii. Ce soi de
tară psihologică intervine la
aceşti parveniţi şi corsari ai
economiei de piaţă de vor
acum totul, să devină dum-
nezeii societăţii, vectori de
imagine, sfinţi neprihăniţi,
stăpânii adevărului absolut?

Uitaţi-vă la Monica
Iacob Ridzi care e vinavata
pentru delapidare şi alte
infracţiuni de corupţie pe care
le-a făcut cu o anumită
aroganţă în 2009, când la 31
de ani, ajunsă ministră a
Tineretului şi Sportului credea
că lumea e a ei. Ajungi să crezi
că s-a teleportat din Valea Jiu-
lui la Palatul Victoria doar pe
baza de CV. Sigur, nu este
aşa. În mai puţin de şase ani,
Monica Ridzi a căzut de foarte
sus.

Într-o ţară ca Româ-
nia, în care corupţia este
omnipotentă, instituţiile trebuie
să fie puternice şi dure, sa dea

exemple, în aşa fel încât ceilalţi
politicieni să nu mai repete
greşelile celor care astăzi sunt
închişi.

În cazul Ridzi
judecătorii s-au pronunţat pen-
tru faptele sale: cinci ani cu ex-
ecutare. N-au ţinut cont că
suferă de o boală grea, n-au
vrut nici să audă că are doi
copii mici cu deficienţe. Nici
vorba de detenţie la domiciliu
pentru a-şi îngriji cei doi copii.
Poate doar dacă şi-ar
recunoaşte faptele ar fi o
portiţă spre un arest la domi-
ciliu.

Toată viaţă ei de fe-
meie tânăra şi frumoasă a fost
întoarsă pe dos de 600.000 de
euro pe care i-a dat, când era
ministră, unor firme de aparta-
ment fără licitaţii reale, pentru
a organiza pe 2 mai 2009 Ziua
Tineretului. O parte din bani au
ajuns la câteva televiziuni,
care, în schimb, le-au filmat pe
Ridzi şi pe Elena Băsescu în
pim-plan şi le-au prezentat în-

delung pe ecrane. Cu ce s-a
ales Ridzi? S-a ales doar cu
acele imagini, despre care ea
spera că vor fi trambulină spre
popularitatea de care avea
nevoie un politician
adevărat.Şi a continuat să gre-
seaca, crezând că, fiind
crescută sub umbrela lui Tra-
ian Băsescu, îşi poate permite
să fie arogantă. Când a în-
ceput ancheta, Ridzi le-a cerut
subordonaţilor să şteargă pro-
bele. Dacă până aici putea fi
bănuită de naivitate, de aici în-
colo este vorba despre pre-
meditare. Dacă în loc să
ascundă probele delapidării ar
fi colaborat cu DNA, probabil
că altfel ar fi arătat situaţia ei
astăzi. Eşua în cariera politică,
dar îşi putea păstra viaţă ei. Nu
a fost înţeleaptă, nu a avut
sfătuitori buni şi a crezut prea
mult în iluzia puterii. Traian
Băsescu a clasat-o deja în
“generaţia ratată”, de care, alt-
minteri, s-a folosit fără
remuşcări. Traian Băsescu s-a

delimitat de toţi cei care l-au
ajutat să devină preşedinte.
Nu-şi mai aminteşte de nimeni
şi de nimic. Dintre foştii oameni
ai preşedintelui, Ridzi este
cazul cel mai dramatic, fiindcă,
spre deosebire de ceilalţi, ea s-
a prăbuşit fizic sub acuzaţiile
care i s-au adus.

A greşit mult, a delapi-
dat, chiar dacă nu în favoarea
ei, a făcut falsuri încercând să
scape de hârtiile
compromiţătoare. Faptele de
corupţie sunt incontestabile şi
pedeapsa era inevitabilă. Dar
prea dura. Doi copii care s-au
născut cu probleme rămân
fără mamă. Vor spune unii că
Ridzi trebuia să-şi asume
răspunderea înainte să-i aibă.

Poate că aşa e, dar
lumea văzută în alb şi 
negru deformează şi
dezumanizează.

●
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Un atlas pentru regatul Merkel Un atlas pentru regatul Merkel 
(sau despre cât de „Charlie” este șeful de la Externe!)(sau despre cât de „Charlie” este șeful de la Externe!)

Cezar 
A. Mihalache

DDe fapt, nodurile ar
fi trebui să le înghidă 
Francois Hollande… Și
naționalismul francez. Șeful
diplomației germane, Walter
Steinmeier, chiar nu avea
de ce să se supere pentru
gafa ministerului de externe
de la București. Dacă a fost
o gafă! Sau poate un su-
venir în unic exemplar oferit
de către lingușitorii angajați
ai MAE. Sa-l pună Stein-
meier în biroul lui Merkel.
Că nu se știe. Că e ca la „la
loto”. În fond, cine s-ar fi
gândit, în urmă cu numai
câțiva ani, că Rusia își va
mai atașa un colț de hartă?
Așa și cu frontierele din Eu-
ropa. Cine știe cum se vor
mai mișca feluritele „colțuri”
de țări în puzzle-ul UE?! De
aceea, vorba unui „moro-
mote”: „Poate nici nu este o
gafă, ci o sinceră urare!”.

Și ar părea un
scheci diplomatic, cam prea
rafinat însă pentru gustul
francezilor, dacă am crede
că, într-adevăr, broșura
aniversară a fost realizată
într-un singur exemplar. Atât
de unic că nu i-a mai pus ni-
meni viza de corectitudine și
„bun de tipar”, că sunt bani

puțini, și i-au dat direct ofi-
cialului german!

Situația este însă
penibilă din altă
perspectivă. Pentru că
broșura a fost realizată de
Agerpres. Nu de către o
companie privată de public-
itate care să încurce la ma-
chetare culorile pe afișele
electorale. Și nici nu era
vorba de meniul unui cârci-

umi de mahala pentru a nu
conta. Era vorba de un cat-
alog suvenir pentru un înalt
oficial.

Și de aici încep
semnele de îngrijorare. În
primul rând, lipsa de reacție
a șefului nostru de
diplomație. Care fie nu a ob-
servat eroarea, fie nu a știut
cum să mascheze gafa. Și

este o fotografie care va
face istorie! Pentru șeful
nostru de diplomație va
rămâne ca o eternă nomi-
nalizare pentru un trofeu de
gâgă, pentru oficialul ger-
man se va constitui într-un
instantaneu dintr-o arhivă
de care nu au (mai) avut
parte! Căci la veselia pe
care o afișa neamțul (lor!)
când flutura broșura cu

harta greșită, e clar că nu
era deloc indignat! (Dar ce
ar fi ieșit dacă ai noștri
umpleau conturul Ger-
maniei cu fond roșu și mai
puneau, așa, pe post de su-
venir turcesc, o lună și o
stea?!).

Și cum să fie
supărat de „gafa” cu pricina
când cineva a reușit să

pună steagul Germaniei pe
întreg teritoriul francez?!
Lucru pe care ai lui nu l-au
reușit nici măcar în al doilea
război mondial. Evident, de
acum, A(i)urescu Charlie, cu
toată centrala lui de la Ex-
terne, și dimpreună cu Ager-
pres, ar trebui să fie atenți
să nu dea nas în nas cu
vreun veteran de război
francez!

Și totuși, cum a fost
posibil ca la un asemenea
nivel, coperta broșurii (ce o
fi înăuntru, Dumnezeu cu
iertarea!) să primească viza
MAE? Pentru că a primit-o!
Căci, dacă de la Agerpres
nu poți să ai așteptări în
condițiile în care reprezen-
tanta agenției a confundat
editarea cu tipărirea, justi-

ficându-se că este vorba de
„o greșeală de tipar”, de la
centrala MAE ne așteptam
la vigilență. (Și, oricum, ti-
pografii pun pe hârtie ceea
ce primesc editat. Or, dacă
este o „eroare” introdusă pe
traseu, atunci Parchetul are
de lucru. Că dacă astfel de
„erori de tipar” apar și în
actele oficiale tipărite, atunci
ne putem trezi că ăștia, nu
numai că nu ne adaugă
vreun colț de țară, ci ne
„tipăresc” greșit, cu totul!
Într-o autonomie sau o
federație…)

Desigur, acum,
francezii ar putea să ne dea
și ei peste nas! Să titreze că
eroarea cu pricina s-a pro-
dus la Budapesta… Iar de
vină sunt niște consangvini
ai „externiștilor” de pe malul
Senei.

Cât despre
asumarea vinei de către
ministrul nostru de externe,
Bogdan A(i)urescu, nici o
grijă. El rămâne la fel de
mare indiferent de ceea ce
spun gurile rele. Rămâne
cel mai mare avocat dintre
miniștrii noștri de Externe și
cel mai mare ministru de ex-
terne (că miniștri au mai fost
și alții!) dintre avocați!

●

Satul în agonie...Satul în agonie...

Al. Stănciulescu
Bârda

ZZilele acestea m-am
dus până în Șiroca. Cred că n-
am mai fost acolo de vreo 20
de ani. M-a surprins schim-
barea extraordinară, pe care
am constatat-o.

Am cunoscut satul
Șiroca prin familia lui Dumitru
Achimescu, zis Dumitru De-
lafag. Cu fiul cel mare, Gheo-
rghe, și cu cel mic, Nicolae, am
fost coleg la seminarul din
Craiova. Mi-au fost amândoi
buni prieteni. Am participat la
nunțile celor doi, la înmor-
mântarea tatălui lor. Am rămas
peste noapte în casa lor de
mai multe ori, când mi s-a stri-
cat mașina prin apropiere. Bi-
etul Gheorghe avea o mașină
mai hodorogită decât a mea.
De multe ori mi-a bătut în
poartă și după miezul nopții,
cerându-mi ajutorul să repare
sau să pornească mașina
rămasă în pană pe cine știe
unde. Puțin a lipsit ca să nu mă
căsătoresc cu o codană din
acel sat. Întotdeauna satul
acela mă impresiona prin
mulțimea tinerilor, prin buna
dispoziție și ospitalitatea
locuitorilor săi. Erau oameni
muncitori, dar și când era
vorba de petrecere, apoi petre-
ceau în limitele bunei-cuviințe.
Aveau în firea lor ceva din du-
ritatea pietrei cu care se luptau
cei mai mulți din copilărie până

la bătrânețe.
Șiroca era singurul sat

din Mehedinți, unde era o ex-
ploatare de piatră de var și mai
multe cuptoare de var. Tot satul
trăia de pe urma acestei indus-
trii, ale cărei secrete le
moșteniseră din moși-
strămoși. Fiind un sat defa-
vorizat, unde nu se puteau
face culturi de cereale din
cauza reliefului muntos,
scăpase și de ciuma
colectivizării. Oamenii mai
putuseră să-și păstreze vitele
de povară, atelajele.
Autoritățile comuniste mai
închiseseră ochii și, în schim-
bul unei taxe, le permiseseră
locuitorilor să prelucreze piatra
muntelui și să facă din ea var.
Aproape fiecare familie avea
câte unul sau mai mulți mem-
brii implicați în industria varu-
lui. Până și preotul, colegul
meu Gheorghe Achimescu,
avea cuptor de var. Scoteau
bulgării de piatră de pe râpe în
spate, cumpărau lemnele de
pe unde puteau și obțineau în
cuptoarele lor un var cum nu
puteai găsi în altă parte. Mor-
tarul rezultat din amestecul
varului de Șiroca cu nisipul
dădea un liant de o duritate
apropiată cimentului. Mereu
am auzit vorbindu-se, că
specialiștii nu pot să
stabilească din ce era alcătuit
mortarul cu care a fost
construită cetatea Drobeta. Aș
sugera celor interesați să ia în
considerație și varul de Șiroca
în analizele pe care le fac. De

la cuptoarele din Șiroca luau
varul, la un preț modic, zeci și
zeci de cărăuși din Șiroca și
din satele din jur: Godeanu,
Bâlvănești, Balta, Sfodea,
Cireșu, Gornenți, Prejna etc.
Carele și căruțele cu coviltir,
încărcate cu var, colindau
satele Mehedințiului până la
Calafat, la Strehaia, la Motru,
la Orșova sau Baia de Aramă.
Strigătul lor inconfundabil tul-
bura liniștea satelor: ,, - Hai la
var, mă, neică, mă!” Vândeau
varul pe bani, dar și la troc,
adică în schimbul porumbului
sau grâului. Generații întregi
au trăit de pe urma varului de
la Șiroca.

Prima senzație pe
care am avut-o intrând în
Șiroca azi, a fost aceea că am
intrat într-un sat pustiu. Case
îmbătrânite, uzate, liniștea
absolută, lipsa oamenilor și a
animalelor, ferestre și garduri
sparte mă făceau să mă întreb
ce s-a întâmplat acolo. Am
ajuns în centru, unde era mag-
azinul. Clădirea avea ușile și
ferestrele lipsă. Școala ședea
tristă, visând vremile de
altădată, când în jurul ei roiau
copiii. Biserica arăta bine; trei
bătrâne ieșeau de la spovedit.
Am strigat la câteva case, la
poarta cărora am văzut câte o
mașină veche, obosită,
cumpărată la mâna a doua. Nu
mi-a răspuns nimeni. Vedeam
doar umbre alunecând în dosul
geamurilor, parcă oamenii se
temeau să iasă la poartă, să
răspundă. Cu greu am găsit un

locuitor și acela mi s-a părut a
fi nițel deranjat la cap. Abia am
putut să smulg de la el o
informație: nimeni nu mai are
var de vânzare în sat, fiindcă
nu mai sunt cuptoare. ,,- Poate
nea Jorjică o mai avea!” Mi-a
arătat cu mâna o uliță. Am por-
nit într-acolo. Cu greu am intrat
prin noroi, dar era gata-gata să
nu mai pot ieși. Undeva, spre
Sfodia, la capătul acelei ulițe,
am găsit casa lui ,,nea Jorjică”.
Era doar mama lui acasă, o fe-
meie de aproape optzeci de
ani. I-am spus cine sunt și ce
caut. Mi-a vorbit sincer, de-
schis, ca unui cunoscut de-o
viață. Avea o gândire lucidă și
făcea o analiză economică de
specialist: ,,- Părinte, nu mai
căutați degeaba, că nu găsiți
var la nimeni aici în sat! Fiul
meu a făcut ultimul cuptor
acum doi ani și abia a reușit să
vândă varul pană la Crăciun,
acum trei luni. Nu mai merge!
Nu-l mai cumpără nimeni. Iau
toți vopsele lavabile, nu mai
muncesc să stâmpere varul,
să se ardă, să se
murdărească! Nu mai are cine-
l căra. Nu mai sunt boi, nu mai
sunt cai, iar cei care mai sunt
nu au voie să meargă pe
șosele. Nu mai avem mână de
lucru. Cei care au lucrat, fie au
murit, fie au plecat în lume să-
și câștige o pâine. Acolo tre-
buie oameni tineri, puternici. În
sat mai sunt doar babele ca
mine. Noi nu putem munci. Nu
cred că fiu-meu va mai face
var anul acesta, iar dacă nu

face el, nu mai face nimeni de
aici!”

Am plecat cu un gust
amar de acolo. Un sat pustiu,
o industrie țărănească pierdută
pentru totdeauna, tristețe, o
populație risipită pe pământ și
pe sub pământ. Am ajuns
acasă deprimat. Nu mi-a mai
trebuit nici mâncare. Am de-
schis televizorul, ca să-mi mai
schimbe gândurile. Pe un post
central era prezentată doamna
Udrea scărpinându-se la nas.
Am schimbat, scârbit, pe alt
post național. Acolo, politicieni,
comentatori politici și ziariști de
prima mână comentau cu
patos, profesionalism și
competență un eveniment de
importanță planetară. Era
vorba de faptul că în ziua
precedentă doamna Udrea se
scărpinase la ureche!

Am închis televizorul.
Îmi era lehamite. O lacrimă s-a
strecurat sfioasă de sub gene.
Am observat o carte pe masă
cu poezii de Eminescu. Am de-
schis-o la întâmplare și am în-
ceput să citesc: ,,Unde ești tu,
Țepeș, Doamne, ca să pui
mâna pe ei,/ Să-i împarți în
două cete: în bandiți și în
mișei./ Și în două temniți large,
cu de-a sila să-i aduni,/ Să dai
foc la pușcărie și la casa de
nebuni!...”

Așa-i că scrie frumos
Eminescu? Păi, nu?

●


