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Țara pensiilor nesimțite; Țara pensiilor nesimțite; 

„speciale”, „alese” și „de lux”…„speciale”, „alese” și „de lux”…

Cezar Adonis
Mihalache

DDeocamdată singurii
care nu vor pensii speciale
sunt… pensionarii. Cei
obișnuți, desigur! Nedemni-
tari, nealeși, neimpuși… Ei
și-ar dori măcar niște pensii
decente, dar cine să le audă
vocea? 

Parlamentarii nu au
însă probleme în a se face
auziți. Dimpotrivă! Mai ales
între ei. Într-o cârdășie în
care vorbele care îi

avantajează sunt potrivite
grabnic în proiecte legisla-
tive „speciale”. Să rămână
scris! Și a rămas, dar nu
doar pentru ei, ci și prece-
dent pentru alți „speciali”.

Astfel, pensiile spe-
ciale ale aleșilor, nesimțite
fie și doar ca sfruntare la
adresa veniturilor simplilor
pensionari, au ridicat ca-
pacul unei adevărate cutii a
Pandorei. 

Una în care, rând pe
rând, cei ce își pot face
auzită vocea, își 
impun pretențiile pentru
recunoașterea de către țară
a drepturilor lor. Iar de la
pensiile speciale ale parla-
mentarilor, mai grabnic ar fi
trebuit să le numească
„pensii alese”, am putea
ajunge la pensii speciale
pentru multe alte categorii
„speciale”. Speciale nu prin
ceea ce au făcut indivizii
pentru noi, ci prin șansa de
a se face auziți prin formele
de a-și acorda drepturi.

Prin urmare, depu-
tatul pesedist Anghel Stan-
ciu, care, luat de valul
șansei de a reînvia

Gospodăria de partid ca
(de)servire pentru noii lec-
tori MAN, parlamentarii, cel
ce s-a lansat într-o chemare
tovărășească la adresa ca-
marazilor de plen, s-a gân-
dit, echitabil, și la angajații
care fac posibilă prestațiile
lor prin parlament. 

Funcționarii parla-
mentari. 

Așa că i-a nominal-
izat și pe aceștia la oficina
de partid a pensiilor spe-
ciale. Păi, nu trebuie să se
gândească și la binele
domnișoarelor de azi pentru

ziua în care nurii nu vor mai
fi ceea ce au fost?! Și nu tre-
buie să aibă și ele parte de
o recunoatere nemisogină a
calităților din tinerețile petre-
cute pe lângă aleșii
bătrânicioși?!

E drept, pentru că și
în socialismul tovarășului
Stanciu (ăsta nume de
nomenclaturist!) trebuie să
existe o ierarhizare, inclusiv
la pensie, pentru angajații
forului s-au creat „speciale”
mai limitate. 

Pensii „de lux”, dar
nu ca sumă rotundă pe ani
de sluj pe lângă mandatele
aleșilor, ci un procent (e
drept, supradimensionat)
din ultimul salariu de dinain-
tea pensionării.

Și cum se știe deja
ordinea de înscriere la în-
scrisurile speciale, după
manifestarea parlamentar-
ilor s-au prezentat la goarna
drepturilor și primarii. Să își
ia și ei țara, adică primăriile,
înapoi! Și dreptul la o pensie
specială. S-au grupat dară
ca voce și cer o pensie „de
primar”, raportată tot la
numărul de mandate. Poate

inclusiv la cele de arest…
După care, cum și

primarul are în subordine
funcționare care îi fac
cafeaua (și nu numai!), pro-
tocol fără de care imaginea
primarului ar fi mult mai
șifonată, vor urma „speciale”
și pentru funcționarii din
primării. Apoi alți „proletari”,
președinții de CJ, sec-
retarele de CJ, amantele și
alte tovarășe de viață (vorba
camaradului Anghel!) ce vor
ridica, rând pe rând, capacul
Pandorei, după cum va
reuși fiecare să demon-

streze că face parte din spe-
cia specială a „demnitarilor”.

Și uite așa vom
avea, evolutiv, „pensii spe-
ciale”, „pensii alese”, „pensii
de lux”, în fapt, toate niște
pensii nesimțite, iar pen-
sionariilor de rând le vor mai
ajunge, probabil, doar
fișicurile de după trecerea
postașului pe la ușa „demni-
tarilor”…

●

Basarabie, mireasă răpită înBasarabie, mireasă răpită în
noaptea nunţii!noaptea nunţii!

George V.
Grigore

EEram în primii ani de
şcoală când, urcând pe furiş
în podul casei părinteşti din
Scorțeni - Prahova, aveam
să descopăr ghiozdanul de
pânză al unchiului meu.
Citeam cu „sete” despre
războaiele în care armata
română, condusă de regii săi
s-a acoperit de glorie, despre
teritorii ce nu se mai aflau în
interiorul graniţelor noastre,
despre Cernăuţi, Storojineţ,
Hotin, Soroca, Bălţi, Orhei,
Lăpuşna, Tighina, Cahul,
Cetatea Albă, Ismail,
Durostor, Caliacra, despre
âo întreagă Românie
„dodoloaţă”. Tot acum aveam
să aflu despre românii din
Cadrilater şi de pe Bug, de
aromânii, megleno-românii și
istro-românii din Grecia,
Valea Timocului, Albania,
Macedonia şi Bulgaria.
Viespile zumzăiau enervate
de prezenţa mea insistentă
la streaşina acoperişului, iar
eu încercam să aflu mai
multe răsfoind paginile
îngălbenite ale manualelor
din anii ’30.

Căutam febril până
spre finalul lor, până la
cuprins, unde odihneau
hărţile ce mă puteau lămuri
mai bine. Hărţile erau într-
adevăr acolo, dar nu... Aşa
ceva nu mai întâlnisem;
cineva sau ceva tăiase
preţioasa hârtie, ciuntind
trupul sfânt al Patriei noastre.
Un foarfece nemilos tăiase în
carnea trupului rotund al țării,
croind o destinaţie
necunoscută răsăritului sau
estului cardinal. Şobolanul
metalic, hidos, „ronţăise”
cetăţile lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt, muşcase din Delta
Dunării, din malul Nistrului şi
înghiţise nemestecată Insula
Şerpilor. 

Cât de nesătul a
putut să fie acest monstru!

Am tot căutat și alte
materiale despre aceste
locuri necunoscute, dar mai
târziu, după ani de zile, am
descoperit o hartă a
României Mari din anul 1937
întreagă. O priveam şi parcă
nu-mi venea a crede. 

Acesta era cu
adevărat Regatul României,
Regatul nostru! România
Dodoloață (Rotundă).

Adânc am ascuns în

suflet dorinţa de a vedea
aceste plaiuri româneşti
atunci străine şi numai
Crăciunul însângerat din ’89
mi-a deschis calea spre
podul de flori al Prutului. 

L-am trecut plin de
emoție, încă din primăvara
anului 1990. Fraţii români
basarabeni ne-au primit cu
pâine şi sare, ne-au prins de
mâini într-o horă a unirii chiar
acolo pe graniţă, ne-au
îmbrăţişat cu drag și dor...
Părea că „Şobolanul
Cenușiu” a renunţat la prada
sa şi nimic nu ne mai poate
stăvilii dorinţa de a fi
împreună din nou și pentru
totdeauna... Se puteau
reface hărțile acelea ciuntite
cândva. Dar...

Iată, au trecut 25 de
ani de la acestă horă a unirii
frățești şi părţile dezlipite de
trupul patriei s-au prins în
sarabanda unei libertăţi
aparente. 

Sângerând ca şi o
inimă despicată, aceste părți
de spaţiu românesc au trăit
euforia unei aşa zise
independenţe. 

A plâns și Prutul de
dorul unirii neîmplinite, au
plâns și frații de pe cele două
maluri... Zi după zi, crucea
acestei independențe a de-
venit din ce în ce mai grea
pentru fraţii noştri de dincolo
de Prut, pentru că
„Șobolanul cenușiu” a în-
ceput să dea semne de viață
și să își dorească ce a avut
cândva în posesie. Acum,
când frigul siberian își face
simțită suflarea până la
Chișinău, numai intrarea în
Uniunea Europeană mai
poate aduce la marea masă
a unirii cu patria mamă pe
mult dorita Basarabie a lui
Ștefan cel Mare și Sfânt.

Basarabie, mireasă
răpită în noaptea nunţii, uită
forfecele nemilos ce ţi-a
retezat cosiţele-ţi de aur,
ştergeţi lacrimile şi vino
acasă! Te aşteptăm cu toţii,
cu braţele deschise, la
marele ospăţ al Unirii. 

Trăiască România
Dodoloață!

●
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Valurile de pământ TroieneValurile de pământ Troiene

George V.
Grigore

RRomânia este încă
„protejată” pe lungimi consid-
erabile de mii de kilometrii de
așa numitele valuri de
pământ, multe numite Valuri
ale lui Traian. Confuzia aces-
tei denumiri vine din folclor,
fiindcă Traian a fost confun-
dat de cele mai multe ori cu
Troian (conform DEX:
„TROIÁN, troiene, este o
îngrămădire mare de zăpadă
adusă de vânt și așezată în
formă de valuri sau de dune
(semn al Marelui Potop plan-
etar); este un „nămete” sau
„morman, grămadă”, dar mai
poate fi „întăritură primitivă
făcută de popoarele antice,
constând dintr-un dig lung de
pământ, cu șanț de apărare.”

Toate aceste valuri
de pământ nu au nici o
legătură cu împăratul Traian.
Aceste valuri de pământ sunt
semne lăsate de străbuni,
sunt lucrări hidrotehnice prim-
itive ce ne semnalau faptul
că, la ultimul potop planetar
apele au urcat până la aceste
semn (baraje – balize). În
Câmpia Română și Câmpia
de Vest apele au inundat
aproape tot, până sub linia
subcarpaților, de aceea după
Potop, un anumit timp acest
loc a fost numit Pusta Getă.
Tot astfel a fost inundat în
Basarabia sudul acestui teri-
toriu (Bugeacul). Doar
locuințele lacustre sau tell-
urile supraînălțate au asigu-
rat supraviețuirea în această
zonă, după Potop. Așezările
se ridicau în special pe munții
înzidiți și pe dealuri („plăieșii”
erau „fii plaiului” (P – izvorul,
sau „gravida cerului”; „lăieșii”
(cei care au făcut baie). Așa
cum japonezii de acum sute
de ani au lăsat borne de
piatră ca semn (baliză
terestră) până unde au urcat
în vechime apele valurilor
seismice, ca să știe
generațiile viitoare și să nu
construiască locuințe în
aceste zone, așa și strămoșii
geto-dacilor, Geții de Aur, au
ridicat bariere valului apoc-
aliptic, ca semn peste timp. Ei
„se țineau de munți”.

Există multe ipoteze
privind denumirea de
„Valahia” pe care a avut-o
Geto-Dacia medievală. DEX-
ul ne spune că acest nume a
fost dat în Evul Mediu de
către alte popoare, românilor
din stânga și din dreapta
Dunării.Cine au fost aceia
care i-au botezat? Se pare că
Germanii și Slavii. 

Se spune germanii
desemnau popoarele înveci-
nate negermane (Celți și Ro-
mani) cu Valah; de la dânșii
numele a trecut la slavi
(VALAHŬ, VLAHŬ). Dar,
ceea ce nu s-a spus încă,
„Valah” are și variante sax-
one, precum „walh, walah,
wilisc, wylisc” sau anglicane

„wellisc, woelisc”, provenind
din vechiul cuvânt „wealh,
walh”, cu înțeles de „Welsh-
man” (celt, breton, galic), cu
alte cuvinte locuitor non-ger-
manic și care vorbește limba
celților, sau prin extensie
limba latină și derivatele ei,
numite limbi romanice. Denu-
miri asemănătoare pentru
popoarele romanice au și
alții: danezii spun „voelsk”
acestor populații, olandezii
spun „vallons”, iar Caesar se
va lupta cu tribul galic „Vol-
coe”. 

Cuvântul este întâlnit
și în denumirile „Wales, Cor-
wall, Walloon, Walnut”, sau în
nume ca „Walsh” sau „Wal-
lace”. În slavonă numele
„vlachuse” se aplică locuito-
rilor Wallachiei, iar în celelalte
limbi europene există vari-
antele: vlah, vlas, vlahos,
valahos, voloh, vloh, (V)-olah
(maghiară), valachi, 
velaci (italiană), valaques
(franceză), valacos
(spaniolă), wallachians
(engleză). Ori „WALL”, sau
„WEALL”, în saxona veche
înseamnă „FORTIFICAȚIE”,
VAL (natural sau artificial) și
provine (după lingviști) din
latinescul „Vallum - Vallus”.
Aceeași semnificație o are și
cuvântul suedez „vall”, sau
danezul „val”. Concluzionez
asupra acestui fapt: valahii
au fost cei care și-au con-
struit VALURI DE APĂRARE
(Pereți), spre deosebire de
alte popoare. Eu au fost
numiți WAL-AHI, pentru că
au ridicat WALL (Pereți;
avem localitatea „Peretu”
unde s-a descoperit un im-
portant mormânt princiar
getic), care să semnaleze vi-
itorului până unde s-au ridicat
apele ultimului Mare Potop
(„Val – Hala” sau „Hala cea
Mare”, „Groaza cea Mare”).
Teritoriul de dincolo de valuri
se știa că era apărat de Dum-
nezeu. Așa a fost mereu și
aici s-a salvat întreaga
omenire, în vatra Veche a
Europei. Cavalerii Danubieni
s-au constituit în primul ordin
cavaleresc (CA - VAL – ER)
creat de către Geții de Aur, cu
misiunea de a salva
omenirea. Celelalte ordine
cavalerești de acest fel au
apărut după aceea, copiind
acest model preantic.

Se spune că valurile
de pământ din România sunt
romane pentru că au puncte
fortificate pe înălțimi. Dar nu
se poate ca romanii să fi
folosit doar aliniamentul valu-
lui existent déjà? Așa cum noi
folosim în ziua de astăzi
înălțimea valului Brazda lui
Novac pentru terasamentul
căilor ferate actuale, așa au
folosit și romanii aliniamentul
acestor lucrări hidrotehnice
ca și loc pentru posibile
fortificații. Au construit peste
ele castre și puncte de strajă.
Ca o dovadă a faptului că
aceste valuri nu sunt ceea ce
se crede, avem aceste

însemnări, consemnate de
Pavel Işalniţa. Acesta face
referire la o lucrare care era
menită să marcheze triumful
cercetărilor arheologice de
salvare din vecinătăţile
orașului Timişoara. Echipa s-
a lovit, printre altele, şi de o
realitate mult disputată în is-
toriografia mai veche. Ei bine,
iată cum a fost „rezolvată”
problematica aşa-numitor
valuri lungi care îşi mai trag
existenţa peste Câmpia de
Vest a țării noastre. Simona
Regep-Vlascici şi Mariana
Crîngaş au scris despre
Cercetări întreprinse asupra
valurilor de pământ din
Banat, fără justificări prea
ample. Vi le prezentăm și noi,
cu ajutorul citărilor: „O serie
de istorici şi nu numai, au
încercat să le dateze…”. Deci
nu se poate desprinde vreo
generalitate. „Cei mai mulţi
dintre ei le-au considerat ca
fiind de tradiţie romană”. A in-
troduce noţiunea de „tradiţie
romană” este evaziv.
„Observaţiile au fost făcute
pe baza cercetărilor de
teren…” Mai precis exprimat,
printr-o simplă „aruncătură de
ochi”, sau prin contemplare
filozofică. „Se presupune că
aceste valuri au fost ridicate
înainte de împăratul Traian,
în timp ce alţii le datează mai
târziu” (adică romanii au ridi-
cat valuri de apărare pe teri-
toriul Daciei înainte să ocupe
aceste teritorii?). Francisco
Griselini zice că au fost
avare, Pentelly că ar fi ro-
mane, apoi Constantin
Daicoviciu le socoteşte
dacice. Cercetătorii ce vin
după ei nu au alte idei, așa că
se alătură vreunei tabere
deja construite. Printre altele
se vine şi cu o observaţie
constructivă, nici aceea
nouă: „Este clar faptul că cele
cinci valuri nu sunt contem-
porane” (adică?). Mai de-
parte, Călin Timoc alege ferm
şi fără comentarii opţiunea sa
cronologică: Traseul valului
roman (studiu cartografic).
Ca să se contrazică şi să în-
curce, în text se scrie „cele
trei linii cunoscute sub denu-
mirea de valuri romane sau
avare” (sau...?). Apoi se
corijează, „valul cercetat este
sigur roman”. Ultima tranşă
de informații și cercetări,
intitulată Consideraţii prelim-
inare istorice şi cronologice,
poartă semnăturile Doinei
Benea, lui Dorel Micle şi
Atalia Ştefănescu. Se începe
prin a pune denumirea „valul
roman” între ghilimele, ca şi
când la punctul de pornire nu
există încă siguranţă. După
săpături mai vechi se ajunge
la concluzia că „stâlpii cu vâr-
ful ascuţit reprezentau un el-
ement adiacent în faţa valului
de apărare al castrului
roman”. Da, sigur la castru,
dar şi la valuri lungi? Pe sute
de kilometrii? De ce doar ro-
manii ar fi folosit stâlpii cu
vârf ascuţit? Ei aveau

ascuțitori? Până şi otomanii
turci tot astfel se apărau când
nu construiau în piatră. Dacă
săpătura nu a descoperit ma-
teriale de atribuire ori datare,
nu era firesc ca autorii să
caute analogii doar într-o
singură direcţie, care le con-
venea ori le era în
competenţă? Se ajunge
încet, încet şi la materiale de-
scoperite. Sunt câteva cioburi
a căror datare oscilează între
secolele II şi IV d. Hr. Parcă
neştiind că nu se face
primăvară cu o floare, nici
datare istorică corectă cu o
mânuţă de cioburi, se alege
din nou varianta romană, cea
mai la îndemână. Mai de-
parte se face o selecţie
importantă: se face oprire
doar pe linia mediană a sis-
temului defensiv. Se aduc ar-
gumentele unei cercetări
arheologice din Ungaria, dar
fără a se şti cu precizie că se
poate referi la unul şi acelaşi
val cu şanţ din Banat.
Atribuirile cronologice se
cantonează iar în formele ex-
terioare: „Prin modul său de
construcţie, dar mai ales prin
elementele componente de
val-şanţ, întregul sistem de-
fensiv poate fi atribuit epocii
romane târzii” (?). Din nou
cineva ne încearcă atenţia.
Fraza se referă la întregul
ansamblu, nu doar la o
componentă. Iar cronologia
„epocii romane târzii” ar fi tre-
buit tradusă în clar, mai ales
că la noi aşa-ceva sună diferit
de la autor la autor. Din nou
cităm: „În marea lor majori-
tate, specialiştii au atribuit
modul de ridicare a valului ro-
manilor, în speţă epocii con-
stantiniene”. Specialiştii sunt
de fapt unul singur: S. So-
proni. De acord şi cu
apărarea frontierei, dar, în
cazul dat, a cui frontieră
apărau acele valuri? Şi toc-
mai într-o vreme în care
acelaşi Imperiu avea la nord
de Dunăre, cel puţin în drep-
tul Daciei, numai capete de
pod. „… se pare că avem  de-
a face pentru sud-vestul Da-
ciei cu un sistem defensiv
ridicat din timpul Provinciei,
care a fost îndreptat spre bar-
baricum. O refacere a lui pe
acelaşi amplasament a putut
avea loc în epoca romană
târzie. Deocamdată, nu se
pot face observaţii de natură
istorică”. Aha, deci nu se pot
face observații... În acest
elaborat studiu, autorii par a
fi de acord că Dacia trebuia
apărată de clienţii fideli Im-
periului Roman care se aflau
din mlaştinile Tisei, până în
Pannonia, chiar şi înainte de
Constantin cel Mare, cum s-
ar deduce din alineatul de
mai sus.

Nu mai comentăm
„perioada romană târzie”, nici
neputinţa de a lega ceva is-
toric de un asemenea aranja-
ment. Singurul lucru pe care
îl acceptăm este că s-a „oferit
o nouă bază de discuţie mult

îmbogăţită”, fără ca să se
lămurească, în fond nimic.
Ipoteza romană este la fel de
precară ca în urmă cu câteva
decenii. La fel de bine, totul a
intrat sub denumirea
generică de „conclusiv pre-
liminar”. În nici un chip
ipoteza avară n-a murit
(popoarele migratoare, după
ce veneau pe cai și jefuiau
totul și dădeau foc, se apu-
cau de săpat valuri imense
de pământ de sute și mii de
kilometri?). 

Or, dacă nu o mai fi
bună această variantă, poate
că Evul Mediu clasic ar avea
ceva de revendicat, sau
modernitatea... „Acest val e
unul dintre cele mai lungi val-
uri de graniţă ale Imperiului
Roman”, explică Florin
Draşovean importanţa
fortificaţiei lungi de 300 km,
care, de fapt, nu apără nimic.
Cele mai lungi valuri de
graniță romane? De ce în
acestă zonă din care romanii
s-au retras destul de repede?
Despre un alt val „traian”
avem să aflăm următoarele:
cu toate că a fost erodat și pe
alocuri distrus de circulația
căruțelor și  tancurilor spre
Poligonul de la Smârdan, re-
lieful „Valului Roman” se
vede totuși și din spațiu, fiind
distinct în geografia zonei.
Fortificația a cărei construcții
a fost atribuită soldaților
legiunilor romane, avea di-
mensiuni impresionante, pen-
tru construirea sa fiind săpați
peste 1.800.000 de metri cubi
de pământ. „Valul Roman”
este o fortificație cu o lungime
de aproximativ 25 km, care
înconjoară Galațiul pe la sud,
vest și nord, se spune că a
fost construit pe vremea îm-
pâratului Hadrian și a fost
refăcut în vremea lui Con-
stantin cel Mare. Sistemul de
fortificații era format dintr-un
șanț adânc de 5 metri și un
val de pământ susținut de o
palisadă din lemn. Se bănuie
că rolul acestei fortificații era
de a apăra de năvălirile
popoarelor barbare „capul de
pod” al stăpânirii romane de
la nord de Dunăre, așezarea
de la Barboși-Tirighina, adică
teritoriul Galațiului de astăzi.
„Prata”, cum denumeau ro-
manii teritoriul din interiorul
unei fortificații, era zona în
care se desfășurau activitățile
economice ce asigurau traiul
celor din așezare, cultura ce-
realelor, păstoritul, pescuitul,
meșteșugurile. „Valul Roman”
ocolea așezarea de la
Barboși-Tirighina la o
distanță de 15 km, așa că
„prata” avea o întindere
foarte mare. Traseul „Valului”
este un arc de cerc care se
întinde de la malul Siretului,
din zona satului Traian
(Troian), spre zona comunei
Odaia Manolache,  apoi spre
Tulucești si mai departe la
Prut.

●
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4 Tichia de politician

Utecistul MRU la SIE: sfârşitul tuturor iluziilor despre „neamţul” Iohannis!Utecistul MRU la SIE: sfârşitul tuturor iluziilor despre „neamţul” Iohannis!

Ionuț
Țene

KKlaus Iohannis, este
cel mai slab preşedinte din is-
toria României! Că e cel mai
slab preşedinte, nu ar fi aşa
grav, dar că face pe faţă jocul
trădătorii interesului naţional e
deja de domeniul cercetării pe-
nale.Nominalizarea tovarăşului
Mihai Răzvan Ungureanu în
funcţia de director al SIE
înseamnă sfârşitul tuturor iluzi-
ilor pentru cei care au votat din
prostie, rea voinţă, ignoranţă
sau naivitate un „neamţ” în
fruntea României.

Klaus Iohannis în loc
să facă România lucrului „bine
făcut” a transformat actul de
conducere în lucru „prost îm-
plinit” doar şi numai împotriva
poporului român. Mihai
Răzvan Ungureanu s-a remar-
cat la Iaşi, încă din fragedă
tinereţe ca un activist comunist
feroce, cu o dorinţă atavică de
parvenire politică comunistă pe
filiera bolşevică a anilor 50. Ca
şef de UTC pe liceu, oraş şi
apoi membru al Comitetului
Central al UTC, MRU a devenit
un apropiat al lui Nicu
Ceauşescu, recunoscut la
chermezele de patid. 

Sistemul securisto-co-
munist l-a luat imediat în braţe
în anii 80 pe tânărul MRU, pe
care apoi  l-a promovat în toate
funcţiile posibile şi oferindu-i
premii şi distincţii, unele ne-
meritate cum a fost aranjarea
olimpiadei de istorie de la
Craiova din 1988 de către or-
ganele de partid locale şi cen-
trale doar pentru el, în dauna
unui competitor clujean. MRU,
în timp ce românii făceau
foamea şi frigul, iar dizidenţii
erau ucişi în bătaie în puşcării
ca Gh. Ursu, începe să scrie în
presa de partid osanele şi ode
regimului comunist. 

În 1990, MRU îşi
continuă ascensiunea cu spri-
jinul aceloraşi structuri 
care conduceau România
comunistă şi care o conduc şi
astăzi, structuri care l-au făcut

pe Klaus Iohannis preşedinte.
MRU devine un favorit al
burselor Soroş, în care tot ce e
românesc, valoare şi tradiţie îi
„pute a valah”, el consid-
erându-se de alte origini supe-
rioare.

Numit în funcţii pub-
lice, MRU face numai prostii,
deşi a fost lansat în spaţiul
public la o emisiune TVR a lui
Iosif Sava, cu binecuvântarea
lui Silviu Brucan. 

Dar ca să nu spuneţi
că sunt subiectiv vă ofer o
lectură de la colegii de la Ac-
tivenews despre cariera
politică plină de gafe anti-
naţionale a lui MRU: “Între
1996 și 1998 este membru
board-ului științific al Fundației
Soroș pentru o Societate
Deschisă, Iași – București,

membru al European Associa-
tion for Jewish Studies din Ox-
ford, Marea Britanie. În 1998,
MRU a fost numit secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Ex-
terne de către ministrul Andrei
Pleșu. 

În 2004, Mihai Răzvan
Ungureanu a fost numit în
funcția de Ministru al Afacerilor
Externe, în Guvernul
Tăriceanu. Imediat, cerea in-
stalarea portretului Anei
Pauker în sediul Ministerului.
La doar un an de la numire,
Mihai Răzvan Ungureanu
susținea și promova o
ordonanță de urgență, prin
care România renunța la
moștenirea lui Emanoil Gojdu,
în favoarea Ungariei. 

Moștenirea este
evaluată la 1 miliard de euro.
Menționăm că averea Gojdu

fusese naționalizată de regimul
comunist din Ungaria încă din
1992. În 2006, într-un interviu
acordat ziarului austriac Die
Presse, MRU afirma: `Trebuie
să priviți România aproape ca
și un nou land federal. Româ-
nia este tot atât de importantă
pentru economia Austriei ca și
sângele pentru corp`. MRU și-
a dat demisia din Guvernul
Tăriceanu în februarie 2007,
iar în noiembrie a fost propus
de președintele Băsescu pen-
tru conducerea Serviciului de
Informații Externe. La aflarea
veștii, fostul purtător de cuvânt
al SRI, Nicolae Ulieru, a
reacționat dur. “A fost adus de
Pleşu secretar de stat în Min-
isterul de Externe, a rămas
secretar de stat şi în Guvernul
Năstase, apoi a fost numit min-

istru de externe de către liber-
alul Călin Popescu Tăriceanu,
recuzat de acesta pentru că nu
i-a dat nişte documente, şi
după ce a fost recuzat de pre-
mier, preşedintele l-a numit
şeful SIE.

Eu, când am auzit nu-
mirea lui Mihai Răzvan Un-
gureanu la SIE, am avut o
tresărire. Am spus `oare
preşedintele chiar nu ştie cine
e omul ăsta, sau SRI nu l-a in-
format?` Ulieru a mai spus că
SRI a fost împiedicat să-l
racoleze pe MRU de către un
serviciu secret străin. În 2012,
MRU a fost numit la conduc-
erea Guvernului României,
funcție pe care a îndeplinit-o
timp de 78 de zile. Cât a fost
premier, Ungureanu a reușit să
semneze acordurile petroliere
`pentru explorare-dezvoltare-

exploatare încheiate între
ANRM şi Chevron, al doilea
mare grup petrolier din SUA,
pentru perimetrele Vama
Veche, Adamclisi şi
Costineşti`. Mai mult, Ungure-
anu a clasificat respectivele
acorduri, ele rămânând la fel și
astăzi. 

Pe 13 martie 2012,
deputatul Ion Stan afirma în
plenul Parlamentului că MRU a
avut un rol cheie în nepedep-
sisrea celui care l-a ucis pe
muzicianul Teo Peter. În 2014,
pe fondul protestelor masive
ale Românilor împotriva
exploatării gazelor de șist,
MRU declara: `Roșia Montană
înseamnă locuri de muncă, e o
prioritate. Nu sunt ecologistul
de vârsta nouă care și-a rein-
ventat propria identitate
politică.Mă interesează să ex-
iste o brumă de responsabili-
tate.

Sunt dispus să merg
cu oricine la Roșia Montană și
la Roșia Poieni, să vadă cum
arată niște răni ale pâmântului.
Eu nu sunt adeptul niciunui
proiect, sunt adeptul 
unor rezultate. P r o i e c t e l e
care aduc locuri de munca ma
interesează, le sustin. Am avut
discuții cu miniștrii responsabili
și am cerut foarte clar: Spuneți-
mi unde s-a blocat, și unde e
un aviz negativ, de ce e nega-
tiv, și închidem totul.` Avântul
său în susținerea Roșia
Montană Gold Corporation
(RMGC) se poate explica prin
faptul că unul din inițiatorii
proiectului, controversatul
Mark Rich, a sponsorizat o
parte din studiile în străinătate
ale lui MRU. MRU a susținut și
a reușit privatizarea companiei
strategice Cuprumin, com-
panie de stat aflată pe profit la
acea dată. Compania a fost
vândută la un preț de 200 de
milioane de euro. Zăcământul
de cupru pe care CupruMin îl
putea exploata era evaluat la
4,5 miliarde de euro. Compa-
nia care a cumpărat Cuprumin,
Roman Coppper, se înființase
cu un an înainte. Tot în calitate
de premier, MRU s-a opus legii

înființării unui muzeu al Comu-
nismului pentru că `s-ar crea
un paralelism instituțional ne-
justificat` între noua instituție și
IICCMER. IICMER era condus
la vremea respectivă de Andrei
Muraru, ieșean ca și MRU.
Grupul de Investigații Politice
sesiza Parchetul General
legătură cu conflictul de in-
terese în care s-a aflat fostul
director SIE, Mihai Răzvan Un-
gureanu, a cărui familie a
primit 170.000 de euro în 2009
şi 2010 de la firma austriacă
OMV AG. Fostul ambasador al
României la Moscova, Dumitru
Prunariu, îl acuza pe fostul pre-
mier că pe vremea când a fost
ministru de externe, a trimis un
ordin prin care îi cerea să nu
se mai intereseze de tezaurul
României aflat la ruși.”

Când scriam acum
câteva luni că, în România lui
Klaus Iohannis, a ocupa o
funcţie de conducere cheie tre-
buie neapărat să nu fi român şi
de credinţă creştin – ortodoxă,
nimeni nu mă credea. 

România lui Klaus Io-
hannis se comportă acum ca
stat bananier, ca o subcolonie
condusă pe faţă din afară, cu
marionete ca MRU în funcţii
publice pentru a se putea duce
mai uşor războiul viitor, cu
români pe post de carne de
tun. La urma urmei în 1958, din
România lui Dej au plecat tan-
curile sovietice, iar în 2015 în
„ţara lui Klaus Iohannis” au in-
trat tancurile americane. 

Nu cred că e o întâm-
plare că ministru MRU punea
portretele lui Ana Pauker pe
pereţii de la minister, afir-
mându-şi astfel o filiaţie
bolşevică până astăzi.

●

Lucrul ardelenesc și lucru oltenescLucrul ardelenesc și lucru oltenesc

Al. Stănciulescu
Bârda

ÎÎn primul meu an de
șoferie am rămas cu mașina
în pană într-o localitate din-
tre Deva și Caransebeș.
Fulia la dinam se retezase.
Pentru mine era un
adevărat dezastru. Mă
rugam să ies din
încurcătură cât mai repede,
mai ales că a doua zi era
sărbătoare și trebuia să fac
slujbă. 

M-am trezit că s-a
oprit lângă mine un om. M-a
întrebat ce s-a-ntâmplat. I-
am spus. Numai ce l-am
auzit: „ - Ia-o pe ulița aceea
și la capătul ei găsești un
garaj al UMTF-ului. Aceasta
era o instituție care se
ocupa cu transportul lem-
nelor. Parcă mi-a pus Dum-

nezeu mâna în cap. Am de-
montat dinamul și m-am dus
acolo.

M-au lăsat să intru
la atelierul de strungărie.
Strungar era un om în
vârstă. I-am spus despre ce
e vorba și l-am rugat să mă
ajute. 

M-a poftit să stau pe
un scaun. A așezat dinamul
pe banc, și-a aprins o țigară
și a stat și el pe scaun.
Fuma și privea țintă dina-
mul, așa cum șarpele
privește victima înainte de-
a se slobozi s-o înghită. Eu
ședeam ca pe ghimpi, dar
mă stăpâneam să nu-l tul-
bur. Când a terminat țigara,
a spus: „ - Da, domnule, pot
să rezolv!” S-a apucat de
lucru. Cred că în mai puțin
de o jumătate de oră mi-a
făcut o fulie nouă, din metal

inoxidabil. Era o bijuterie.
Nu a vrut să-mi ia nimic:„ -
Dumneata ești călător!
Mergi în pace și cale
curată!” Am montat dinamul
și am plecat. Alte piese mi s-
au defectat, dar fulia arde-
leanului nu s-a defectat, cât
am mai avut acea mașină!

Trecem munții în
Oltenia, la Bârda! Două
cazuri ne spun totul. Pe dru-
mul județean Balta-Malovăț,
la Drumul lui Dorobanțu,
cineva a furat dalele cu care
era consolidat șanțul. 

Când au venit apele,
au adus pietre, au umplut
șanțul și s-au revărsat pe
carosabil. Din când în când
au venit niște muncitori,
care au curățit carosabilul și
au aruncat pietrele și
molozul pe locul unde a fost
cândva șanțul, așa că

șanțul a devenit ușor-ușor
un fel de dig al drumului. 

Dacă ar fi curățit
șanțul, multă vreme asfaltul
n-ar mai fi fost acoperit și
nici circulația stingherită.
Șanțul se umplea doar la
potoape mari. Nu știu cine
controlează și cine plătește
pe acei oameni, dar lucrul
este… oltenesc!

Al doilea caz îl întâl-
nim chiar în sat. La toate
porțile sunt plăcuțe cu nu-
mere. Într-o localitate
civilizată, aceste numere
sunt puse în ordine: pe o
parte a drumului/străzii sunt
numerele pare (cu soț), pe
alta numerele impare 
(fără soț), dar în 
ordine crescătoare sau
descrescătoare. 

Numele străzii și nu-
merele respective sunt

scrise în toate actele
locuitorilor acelora. E, în
Bârda (și nu numai!): 4, 25,
102, 7, 55… Doi funcționari
ai nu știu cărei firme au um-
blat prin sat cu o sacoșă
plină cu plăcuțe. Te striga la
poartă. Dacă se întâmpla să
fii acasă, îți dădea o plăcuță
și-ți cerea 15 lei în schimb. 

Dacă nu-ți plăcea
numărul pe care îl primeai,
îți dădea altul, nu era o
problemă! 

Și uite așa, avem
numere la poartă! Nici aici
nu știu cine controlează și
cine plătește pe acei oa-
meni, care au făcut o
asemenea ispravă, dar lu-
crul este… pur oltenesc! 

Păi, nu?

●

cezar210_Layout 1  01.07.2015  14:50  Page 3



Ghimpele Națiunii

Instituția gulerelor pătate…Instituția gulerelor pătate…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe acum, ar putea
deveni „Instituție”! Se poate
declara instituție, iar dacă își
pune și girofar, se poate
spune că are și parcare la
purtător! Și poate folosi
plăcuța de identificare fără
teamă că va mai îndrăzni
cineva să-i atace
monopolul. Căci, breasla lor
e pe cale să se securizeze
față de orice încercare de
intruziune. Iar cine va avea
nevoie de serviciile lor nu
doar că va trebui să stea
frumos în fața porții până va
fi primit, dar nu va avea voie
să mai ridice nici măcar
vocea!

Să-i zică de „de-
scântec” în dulcele grai
neaoș?! Să-i ureze de
mamă, tată și alte rude,
până la grad nedefinit prin
lege, pentru eventualele
servicii execrabile? Nici
gând! Sau cu un gând care
s-ar putea să-l macine pe
clientul nemulțumit câțiva
ani buni la pușcărie. Căci,
breasla s-a întărit! Și pentru
ei, ca liber-profesioniști, dar
și pentru interesele pe care
unii dintre ei vor să le apere
pentru anumiți infractori.

Pentru întâia oară,

nu doar că avocatul, căci
despre fracurile cu gulere
pătate este vorba, are drep-
tul de a-și tăinui „sursa”, ba
chiar și acțiunile premedi-
tate ale clientului de care
habar (cu excepția cazurilor
în care clientul plătitor pune
la cale o crimă), dar
reprezentatul robilor fără…
robe poate salva de la

sechestru, confiscare sau
ridicare chiar și acte
compromițătoare pentru
clientul cercetat!

Astfel, printr-o
prevedere de „cine împarte,
parte își face!”, leguitorul a
decis că, la percheziție,
orice înscris (de la docu-
mente olografice și acte de

tot felul, până la suporturi
audio-video și digitale) aflat
în posesia avocatului nu
mai poate fi ridicat! Evident,
nici sechestrat ori confiscat!

Desigur, acum de-
pinde și de numărul de
buzunare, plase, sacoșe și
geamantane pe care le
poate umple avocatul-
viteză, dar și roba poate de-

veni un „seif”, după modelul
de „aprovizonare” la super-
machet al nevestelor de
bulibașe, nu? Că tot e casa
infractorului un supermar-
chet! Un supermarket plin
cu documente pentru
procurori, asta dacă au timp
să pună mâna pe ceva
înainte să pună avocatul

stampila de colet avocățesc,
dar și o casă de bani pentru
fracurile cu gulere pătate!

Că le-a făcut parte
Senatul prin Proiectul de
lege privind organizarea şi
exercitarea profesiei de av-
ocat. Că dacă nici parla-
mentarii nu știu ce important
e un avocat, nu la casa ale-
sului, ci, iată, ca o mare

casă-seif de protecție,
atunci oare cine? Borfașii de
rând?

Și i-a mers mintea
alesului… Dar cum nu era
sigur dacă a prins tot ce tre-
buie în valiza de confidențe,
chiar dacă a enumerat tot
ce se putea (recte: în-
scrisuri, imagini, suporturi

de sunet, imagine şi date) a
mai adăugat, că, deh!,
tehnica evoluează, pre-
cizarea: „și alte
reprezentări”… Ba, nu tre-
buie avocatul să se
gândească și la semenul
lui? Nu clientul, ci ruda! Așa
că, printr-un deputat-avocat,
unul parte din… parte
(vorba aceea, avocat al
aleșilor, dar și ales al
avocaților), a fost strecurat
un amendament pentru ab-
rogarea articolului care in-
terzicea avocatului să-şi
exercite profesia la acele
instanţe unde lucra vreo
rudă (soţ/soție ori afin până
la al treilea grad; de rudenie,
nu masonic!) ca judecător
ori procuror.

Or, de acum, cum să
nu-și dea demisia din
funcția de premier și alde de
Ponta? Că o fi și el bun de
avocat, chiar și așa, într-un
picior, nu?

●

Premierul Generalului Izmene e „guvernul meu” după chipul lui Iohannis!Premierul Generalului Izmene e „guvernul meu” după chipul lui Iohannis!

Ionuț
Țene

TToţi cei care am
făcut armata ştim că ofiţerii
superiori de la intendenţă
erau cei mai slabi pregătiţi.
Când un şef peste magazia
de izmene ajunge pe timp
de pace general patru stele
e clar că armata s-a dus pe
copcă. Cu ofiţeri ca aceştia
trebuie să ne batem noi cu
ruşii în timp ce depozitele
militare de motorină,
vaselină, uleiuri şi cauciu-
curi sunt devalizate. Gener-
alul Gabriel Oprea a ajuns
premierul României,
deocamdată interimar, dar
pare sigur pe el că
reprezintă „guvernul meu” al
neamţului „lucrului prost
făcut” Klaus Iohannis. Zilele
trecute am fost la o
conferinţă a marelui istoric
american Paul Michelson.
El spunea că a înţeles mai
bine politica românească
din piesele lui IL Caragiale
decât citind presa şi docu-
mentele vremii.

Gabriel Oprea e sin-
teza perfectă între arivismul
lui Caţavencu cu perfidia lui
Dandanache. Un om fără
coloană verticală aflat de
circa 15 ani în funcţii guver-
namentale: de la „şeful per-
sonal al mafiei lui Năstase”,
vorba lui Băsescu, la min-

istru în „N” guvernele Emil
Boc, vicepremierul lui V.
Ponta şi acum premier in-
terimar, gata să-l voteze în
parlament pe şeful intere-
selor spionilor „străini”
MRU? 

Generalul de
izmene patru stele e oglinda

perfectă, pardon imperfectă
a politicii româneşti. A reuşit
mereu pe uşa din dos, la
negocieri cu un patid ce în-
cape într-un autobuz de
transport în comun. 

E „soluţia imorală” în
locul lui Dan Voiculescu
aleasă de T. Băsescu în

2005 şi luată în braţe acum
de nemţul impecabil Klaus
Iohannis cu un „partid
balama”: UNPR. E amuzant
că înscăunarea lui Gabriel
Oprea la Palatul Victoria s-a
făcut în prezenţa am-
basadorului Marii Britanii, ca
pe vremea capuchehaia

Porţii Otomane în regimul
fanariot. 

Marile puteri trebuie
să fie sigure că lasă ţara pe
mâni bune: companiile
străine şi multinaţionale să
devalizeze economia şi
resursele naturale în contin-
uare, iar binomul DNA – SRI

să se ocupe doar de
plevuşca autohtonă de
furăcioşi politici, că deh
„democraţia e doar pentru
căţei”, vorba fabulei lui
Alexandrescu.

În faţa acestor mari-
onete şi raţe mecanice în-
toarse cu cheia nu are cine

se mai opune, noua lege
anti-constituţională şi anti-
naţională votată recent în
parlament prevede pedepse
cu închisoarea pentru
românii care se ridică 
în apărarea intereselor
naţionale, valorilor
româneşti şi a religiei

stămoşeşti. E tragic cum
presa cu acoperiţii săi tot
mai numeroşi şi (I)Reali-
tatea TV, împreună cu pos-
tul cetăţenilor germani, pe
post de analişti politici
imparţiali, bine stipendiaţi
de nemţi: DIGI24, cu patron
ungur, au început să-l spele
la imagine cu mult detergent
marca GARGARA pe Gabi
Oprea, care din oportunistul
politic de serviciu al secolu-
lui XXI a devenit generalul
perfect vertical pentru „gu-
vernul meu” al lui Klaus Io-
hannis, care lucrează
„nemţeşte” vorba PIN-ului
resetat Gozmin Căpuşă, să
conducă România pe cul-
mile înalte şi nebănuite ale
succesului cărnii de tun în
războiul cu Rusia. 

Trist popor cu mult
umor...

●
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