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„Aflaţi de la mine că românii

acceptă toate suferinţele, dar tot

eu vă spun că ei nu vor accepta

niciodată nedreptatea.” 

- N. Titulescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ciubucul politicianului neanonim…Ciubucul politicianului neanonim…

Cezar Adonis
Mihalache

CCe nu se cheltuie la
noi, le dă lor! Că or fi rupți în
fund și s-or bucură la
mărunțișurile azvârlite de el,
nu?! Economiste, nu între
Maiami și Mamaia, că nu ar
fi ieșit nici măcar de o
prelată ruptă de la carele
alegorice ale conservatului
Mazăre, ci rămase neuti-
lizate în cadrul exercițiului
bugetar anual. Și nu, nu e

vorba să arunce niște resturi
unor imigranți aciuați pe
lângă granițele noastre. Ci
așa îi sprijină el pe frații
noștri! 

Așa definește el su-
portul financiar: resturi! Ce
bugete anuale previzion-
ate?! Le dă ce mai rămâne
necheltuit de miniștrii lui!
„Restul” ăla economisit, de
fapt, de alții, adică de vreo
23 de milioane de români,
adunat din cioburi de spi-
tale, creșe, grădinițe, școli…

Or, faptul că e netot,
fudul și mitoman o știam de
multă vreme, dar acum se
dezvăluie și bădăran. Că la
felul cum vorbește, spui că
„Moldova” e una pe care a
cunoscut-o prin Caraibe și

căreia vrea să-i dea un rest,
de dimineață, pe noptieră!

Iar nesimțitul, deși
nu e vorba de vreun „rest”
economisit din banii lui, ci
din ai noștri, mai cerșește și
„o atenție”. Că așa e mojicul
ajuns pe post de vodă: nu
se simte bine dacă nu-i iese
ceva. Acum, s-a milogit
pentru niște vin roșu. 

Și nu-i bai că a
făcut-o, că vinul roșu se
pune la colivă, și o ști el ce o
ști despre pomelnicul politic,
dar să-i ceri unui premier al

altui stat (până una alta,
înainte de a-i fi „frate”, Va-
leriu Streț e premierul Re-
publicii Moldovei!). Iar
nerodul a primit ce trebuia!
O replică răzeșă de toata
frumusețea! Păi, „de ce să
mai așteptăm, aducem vinul
mai devreme”! Să nu i se
usuce buzele zdreanței, că
cine știe cum te măscărește
după aia!

Treaba e că Viorel,
după ce s-a afișat bădăran
trecător al Prutului, s-a dat
de gol și cu un autodenunț.
Că doar a cerut șpagă, nu?!
Și ce dacă a făcut-o dincolo
de granițele țării, șperțul e
șperț la birt, la palatul înaltu-
lui funcționar e dosire de
mită!

Mojicul s-a dat dară
iar în stambă. Face troc cu
fondurile pe care, de ani
buni, România le dă sorei
sale, el cerșind, ca ultimul
drojdier (deh, și politicienii
beau) ciubucuri în pocale de
vin roșu.

Dar poate a poftit și
la alte „bucurii” pentru
soață… Ori la alte deli-
catesuri de la frații noștri…
Ce nu merită și familia de
reșapați atenții pe măsura
dăruirii lor?

De fapt, prostul a
bătut șaua să ajungă praful
de pe toba lăudăroșeniei
drept în capul nostru. Că are
excedent bugetar! Nu el
(adică el are, dar e excedent
din ăla penal, care nu calcă
prea bine între cheltuieliele
din Caraibe și încasările din
„creveții” de premier – că de
aia și-a mărit leafa, să mai
dosească niște procente
între paranteze!), ci „Guver-
nul lui”. 

De fapt, excedentul
e al țării, e din contabilitatea
țării, din aceleași spitale,
școli și grădinițe nezidite,
din investițiile stopate, din
viitorul înghețat al țării…

Evident, Ponta nu o
să le dea nimic fraților
noștri… Nu el; că nu o să
mai aibă când! Dar
peșcheșul „cu puțin vin
roșu” rămâne valabil. Că și
la Jilava se mânâncă bine
coliva politică. Mai ales cu
un pahar de vin roșu. Dar
mai bine păstrează sticla
frumos ambalată căci, vorba
mentorului N0049, pe acolo
geaba stai cu spatele la
perete…

●

O lege anti-românească!O lege anti-românească!

Corneliu
Florea

FFără dezbateri publice,
fără dezbateri parlamentare,
fără să judece o clipă, presed-
intele Johannis, ca un mic
funcţionar de Bruxelles, 
a promulgat o lege 
profund anti-constituţională,
anti-democratică, cu perturbări
şi consecinţe negative în soci-
etatea românească, pentru că
încalcă fragrand drepturile es-
entiale ale fiecărui om,
prevăzute în CONSTITUTIA
ROMÂNIEI, dar și pe cele din
DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A
NAŢIUNILOR UNITE, din 1948,
semnată de ţările membre,
privind DREPTURILE OMULUI.
Să demonstrez cu argumente
convingătoare, irefutabile.Fostă
ordonanţa guvernamentală de
urgenţă, nr 31 din 2002, devine
o lege pentru a preveni şi com-
bate infracţiunile de genocid
contra umanitaţii. Pare a fi un
pleonasm, dar legiuitorii
intenţionat au menţionat că
genocidul este contra omenirii
pentru a face deosebire de
genocidul contra ţânţarilor, când
sunt şpreaţi cu cu insecticide
letale. O treabă bine făcută şi în
continuare se explică şi
nominalizează formaţiunile,
organizaţiile gata să treacă la
genocid contra umanităţii: fas-
ciste, legionare, rasiste xeno-
fobe. În România, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti, Parla-
mentul şi Preşedinţia sunt îngri-
jorate că umbrele legionarilor lui
Corneliu Zelea Codreanu ar
putea învia şi să pună de vreun
genocid şi drept masură de
pevedere au trecut de la
ordonanţă la lege, cu articole
care mai de care
neconstituţionale. Articolul 1 al
aşa zisei legi 217 din 2015 ,
reglementează interzicerea
formaţiunilor fasciste, legionare,
rasiste, contravenind
Constituţiei România, a Arti-
colului 29, cel al libertăţii de
conştiinţă al oricărui cetăţean, şi
a Articolul 40, dreptul la
asociere al cetăţenilor români.
Pe lângă asta ni se explică, să
înţelegem ce îi aşteaptă pe
cetăţenii romani o organizatie
cu caracter fascist sau legionar
este orice grup format din trei
sau mai multe persoane! Celor
ce au trăit în comunismul impus
de la Moscova le suna
cunoscută aceasta şi nu mai
trebuie să adăugăm cine ne-a
adus-o, pe tancuri, de la
Moscova. Mai aflăm că
grupurile astea formate din trei
sau mai mulţi pe lângă că sunt
rasiste şi xenofobe sunt şi anti-
semitice, că răspândesc şi
incită la antisemitism! Oare de
ce, altă treabă nu au?

Mai departe de la
grupul de trei se trece la per-

soana vinovată de săvârşirea
unor infracţiuni de genocid con-
tra umanităţii... şi a fost
condamnată definitiv de o
instanţă judecătorească...
Ridiculă lege, dacă au fost
odată condamnaţi definitiv, în
urma cu 50 – 60 de ani, cu ani
grei de închisoare comunistă,
ce mai avem noi cu acei fasciştii
şi legionarii? Să-i dezgropăm şi
să-i spânzurăm ca pe Cronwell!
Alte probleme sociale nu s-au
mai ivit de atunci? Să nu în-
cepem ale enumera! Sau cu
fascişti, legionari, xenofobi
acoperim toată malignitatea co-
munista impusă în România de
la război până la această
(ne)lege. De la Articolul 4, legea
lui Alexandru Florian+Crin An-
tonescu+Klaus Johannis devine
dură prin pedepsele cu în-
chisoare, până la trei ani, dacă
confecţionezi şi răspândeşti
simboluri fasciste şi legionare.
Nimic despre încârligarea se-
cerii cu ciocanul. Articolul 5, alţi
trei ani de închisoare dacă pro-
movezi cultul persoanelor vino-
vate de săvârşirea unor
infracţiuni de genocid contra
umanităţii. Întâi, adevăratul cult
îl hotărăşte, în timp, istoria. Cei
ce ne-au adus în România cul-
tul lui Stalin, acum la senectute,
văd ce s-a ales din el şi a.m.d.
Al doilea, conform Articolului 30
din Constituţia României, drep-
tul de exprimare liberă şi a in-
terzicerii cenzurii de orice fel,
deci, dacă unii vor să facă cult
altora, în democraţia de astăzi,
pot să-l facă, iar cei ce nu sunt
de acord să aducă argumente
veridice nu ani de închisoare.
Ca medic, am un cult faţă de cel
ce a descoperit insulina, Nico-
lae Paulescu, iar ca cititor al is-
toriei religilor imi ridic pălăria în
faţa lui Mircea Eliade, pentru că
a îmbogăţit cultura lumii. În Arti-
colul 6, pedeapsa cu în-
chisoarea poate ajunge până
cinci ani dacă, în public se
neagă, contestă s-au
minimalizează holocaustul.
Holocaustul evreilor nu se
poate nega, cei ce îl neagă nu
trebuie trimişi în închisoare, ci
puşi să citească cel puţin o sută
de cărţi din milionul care s-a
scris şi a dovedit holocaustu
evreilor.   

În final, Legea 217 din
2015 devine derizorie, fiindcă
suntem în Secolul XXI în care
nu se mai fac proscrieri ca în
imperiul roman, nu se admit
metode inchiziţionale sau să se
ardă cărţile ca pe vremea lui
Hitler şi Stalin. E penibil să o
luăm din nou cu schimbatul nu-
melor de străzi şi dărâmatul de
busturi şi statui ca să prevenim
genocidul contra umanităţii
Grotesc, bizar, când omenirea
are atâtea alte probleme majore
de rezolvat, să nu mai vorbim
de cele româneşti....

●

Forumul Româno-American se alătură altor organizaţii şi persoane din ţară şi din
străinătate şi îşi exprimă nedumerirea faţă de promulgarea unei legi arbitrare, referitoare la
anumite „activităţi extremiste”. Redăm mai jos un fragment care, în opinia noastră, exprimă
confuzia noii legi: „…Fapta de a promova, în public, idei, concepţii cu doctrine fasciste, le-
gionare, rasiste sau xenofobe, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la trei ani şi in-
terzicerea unor drepturi…“ Cum se definesc „faptele” menţionate mai sus? Prin ce miracol
lipsesc comuniştii din această lista? Cum se explică toleranţa faţă de hortiștii din mijlocul
ţării? Şi la ce se referă legea? La ceea ce gândesc şi exprimă oamenii? Numai Dumnezeu
judecă ce este în sufletul omului; Legea judecă faptele! Legea 217 din 2015, votată orbeşte
în unanimitate, seamănă leit cu legile comuniste în care toate organizaţiile erau libere afară
de… şi urmau toate organizaţiile nedorite de regim. Stalin ar fi fost mândru de o asemenea
lege! 

Noua lege pune semnul egalităţii între fascism, legionarism şi naţionalism. Atenţie,
însă! Prin suprimarea naţionalismului se poate ajunge la dizolvarea cimentului naţional şi
chiar la lichidarea naţiunii. Unele puteri străine doresc distrugerea României. Vor şi legisla-
torii noştri acest lucru? Românii demni şi conştienţi au datoria să ia atitudine. Altfel ne vor
condamnă generaţiile viitoare şi ne va acuză toată lumea de laşitate. Vor fi condamnaţi nu
numai cei vii, dar vor fi scoşi din istorie toate marile noastre personalităţi de la Mihai Eminescu
şi Mircea Eliade până la părintele Gheorghe Calciu şi părintele Niculae Steinhardt.

Și Forumul Româno-American protestează!Și Forumul Româno-American protestează!
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Încă fără răspuns: furtul de la Biblioteca Teleki-Bolyai!Încă fără răspuns: furtul de la Biblioteca Teleki-Bolyai!

Nicolae 
Balint

SSpre sfârșitul anului
2010, se afla despre dispariţia
unui important număr de cărţi
de valoare din fondul Bibliotecii
Teleki-Bolyai. A fost un pic de
tevatură… şi cam atât. În
scrisoarea difuzată în media
de un anumit Dan Apostol era
indicat ca suspect principal un
individ misterios şi cu reputaţie
îndoielnică, Dobos Ferenc
(care se pare că a dispărut
imediat), iar Spielmann Mihaly,
în calitate de şef de secţie al
Bibliotecii Teleki-Bolyai la mo-
mentul respectiv, a dat
declarații destul de eliptice.
Unde ne aflăm astăzi cu an-
cheta după patru ani de la se-
sizarea dispariției cărților, căci
momentul (sau momentele?) e
greu de stabilit. Oare se va
repeta istoria din deceniul
patru când a avut loc o situaţie
aproape identică?

La începutul lunii
noiembrie 2010, după ce în
presă a apărut scrisoarea
semnată ”Dan Apostol”, In-
spectoratul Județean Mureș,
prin serviciul de specialitate, s-
a autosesizat demarând
cercetările preliminare care se
impuneau în acest caz. În re-
spectiva scrisoare remisă pre-
sei de Dan Apostol (!?), șeful
secției Teleki-Bolyai, Spiel-
mann Mihály, era acuzat că ar
fi scos cărţile din bibliotecă şi
le-ar fi vândut. Mai precis,
semnatarul acelei scrisori,
menționa: „Distinsul intelectual
(cu trimitere la Spielmann Mi-
hály), ajutat de bunul său amic
Dobos Ferenc au făcut o
selecţie pe sprânceană a
cărţilor de valoare după criterii
doar de ei ştiute şi au cenzurat
o serie de valori din această
categorie pe care au decis să
le exporte pe filieră ungară
spre Occident, pentru a
delecta un public mai puţin nu-
meros, format din elita
colecţionarilor”.

Desigur, aceste
acuzații trebuie lămurite de
poliție care, dealtfel, la mo-
mentul respectiv a și demarat
ancheta în colaborare și cu
Poliția ungară, întrucât și acolo
ar mai fi avut loc furturi simi-
lare. Potrivit declarației direc-
torului Bibliotecii Județene
Mureș, instituție căreia i se
subordonează Biblioteca
Teleki, dr. Monica Avram, cea
care a inițiat inventarul, ar fi
dispărut un număr de 538 de
cărţi, foi volante, broşuri. Nu ar
fi dispărut incunabule, unicate,
dar în schimb ar fi lipsuri din
toată perioada de tipărire. Pen-
tru secolul XVI sunt 17 lipsuri,
pentru secolul XVII sunt 111
documente lipsă, pentru sec-
olul XVIII sunt 65, iar pentru
secolul următor, 50 de lipsuri.
După 1900 sunt 257 lipsă şi
fără an de publicare 38, deci în
total 538 de documente. Bib-
lioteca Teleki-Bolyai (foto) este
constituită din mai multe fon-
duri, lipsurile nu sunt numai din
Fondul Teleki care are 40.000
de volume și la care s-au
adăugat în timp Fondul Bolyai,
Fondul Turnovski, Fondul de

Dublete, Fondul Mixt, Fondul
Depozitului Nou.

Ce spune Poliția, azi,
despre furtul de la Teleki-
Bolyai? Contactat de subsem-
natul, dl. comisar șef Cătălin
Rădulescu din partea Poliției
Mureș și cel care răspunde de
ancheta în cazul furtului de la
Biblioteca Teleki-Bolyai, a
răspuns prin intermediul
purtătorului de cuvânt al
instituției, d-ra inspector de
poliție Andreea Pop, faptul că
„în ceea ce privește ancheta în
acest caz continuă, dar nu sunt
informații noi.” Sperăm sincer
să se înregistreze și progrese
într-un timp cât mai rezonabil și
care să ducă în final la de-
scoperirea făptașului
(făptașilor). Nu de alta, dar în
caz contrar s-ar putea ca furtul
să se soldeze cu același rezul-
tat ca cel descoperit în 1937, în
aceeași instituție. Deci, după
cum vedeți, există un prece-
dent. Sperăm ca măcar de
data aceasta să fie o altă final-
itate.

Nadăşa, Ulieş, Sânge-
orgiu de Câmpie, Sărmaşu,
Sâmpetru, Pogăceaua sunt
doar câteva localităţi unde au
fost contabilizate infracţiuni,
din totalul celor 18 furturi în-
registrate la Poliţia Mureş. La
Ulieş spre exemplu, au
dispărut şapte cărţi vechi şi
rare. “Cazania lui Varlaam”, o
scriere veche şi foarte
importantă a fost furată şi de la
Sâmpetru şi de la Pogăceaua
(Pogăceaua este un caz foarte
interesant, insuficient investi-
gat considerăm noi, de către
cei în drept), “Apostolul”, o
scriere din 1683, a fost furată
de la Sărmaşu, la fel ca şi
“Predicile lui Petru Maior”.
Bizară ni se pare şi situaţia
semnalată nouă despre două
scrieri foarte importante “Anto-
logicon” şi “Octoih”. Acestea ar
fi plecat – potrivit sursei noas-
tre – cu forme legale la
Mitropolia de la Alba Iulia, dar
acolo nu se mai regăsesc în in-
ventare. Poate dăm un subiect
de cercetare Poliţiei mureşene.

Ar fi interesant de ştiut
ce s-a întâmplat cu importanta
şi valoroasa colecţie de icoane
a lui Ioan Vlasiu de la Deda-
Bistra, dispărută imediat după
1989. Câteva zeci de icoane
au fost cărate într-o singură
noapte de către indivizi care,
prin modul de operare,
dovedeau o cunoaştere foarte
bună a locaţiei unde se
găseau. În mod cert, a fost un
furt comandat. Personal, am
încă multe dubii referitoare la
situaţia incertă a obiectelor de
patrimoniu din colecţia aflată în
Casa parohială din Săcalu de
Pădure. La luarea în primire a
funcţiei de către noul paroh –
dar în lipsa celui vechi, care
fusese mutat disciplinar –
acesta a sesizat lipsa unor
obiecte. A refuzat să semneze
atunci procesul-verbal. Între
timp, vechiul preot care ar fi
putut foarte bine (şi chiar era
necesar) să dea nişte explicaţii
mai marilor lui de la Pro-
topopiatul Reghin a fost scos
din preoţie şi şi-a pierdut urma
prin Spania.

Cu mai mulţi ani în

urmã, Elena Mihu, expert în
carte rarã, cu care am purtat o
lungă discuție despre patrimo-
niul mureșean, spune că, citez:
„împreună cu colegii mei de la
Oficiul de patrimoniu (azi,
desfiinţat, o datã cu consti-
tuirea Direcţiei pentru Culturã,
n.r.) am inventariat (investigat)
bisericã cu bisericã, sat cu sat,
din peste 180 de localitãţi
mureşene… Dupã care, pentru
fiecare parohie, redactam
declaraţii, procese verbale,
pãstrate azi şi la Direcţia pen-
tru Culturã, Mureşul fiind unul
dintre puţinele judeţe din ţarã
care deţine asemenea
evidenţe”. Aceste eforturi ale
unui colectiv mic, dar inimos
condus de regretatul profesor
Valeriu Lazãr, a fãcut ca în
judeţul Mureş sã poatã fi
scoase la luminã şi redate cir-
cuitului cultural aproximativ
2.000 de cãrţi vechi româneşti
cu valoare de tezaur. Fãrã a
intra în prea multe detalii, mer-
itã subliniat cã, în Mureş,
numai Cazania lui Varlaam, din
1643, se pãstreazã în 27 ex-
emplare, din Noul Testament
de la Bãlgrad, din 1648, se
pãstreazã, de asemenea în
șapte exemplare, din Biblia lui
Samuil Micu, din 1795, 23 de
exemplare, dar lista cu aseme-
nea cãrţi-tezaur, azi, raritãţi, ar
putea continua. Printre parohi-
ile cu cel mai mare numãr de
cãrţi se numãrã cele din
Nadãşa, Sânpetru, Murgeşti,
Şardu Nirajului (pe Valea Nira-
jului, la Valea (Iobãgeni), Sã-
calu de Pãdure ş.a.”

Furturile din patrimo-
niul național nu sunt o noutate
pentru spațiul românesc, dar
ele au luat un „avânt” extraor-
dinar după 1990, date fiind
condițiile care au fost create
după acest moment. Până în
1999, din ţara noastră au fost
furate 517 icoane şi 41 de sta-
tui, dar şi alte obiecte de artă,
printre care un loc aparte îl
ocupă cărţile rare. În total, au
fost sustrase 1.071 de obiecte
de patrimoniu sau susceptibile
de a face parte din patrimoniu.
Dintre acestea, 140 au fost fu-
rate din muzee sau din ateliere
de artă. Alte 303 opere prove-
neau de la persoane particu-
lare şi colecţionari. În judeţul
Mureş, din 1998 şi pânã în
2007, au fost comise 18 furturi.
Într-un “top” Interpol, România
ocupă locul trei la furturile din
patrimoniul cultural naţional.
Situaţia însã nu mai alarmează
pe nimeni. Şi poate nici nu mai
interesează prea mult pe
cineva. Asta pentru că, proba-
bil nici nu mai e cine ştie ce de
furat. Ceea ce a fost mai de
preţ a luat demult calea
strãinătății. Cele mai multe fur-
turi de acest gen au avut loc în
decembrie 1989 şi în lunile
care au urmat.

România avea chiar
din perioada comunistã o
legislaţie în domeniu menită să
protejeze bunurile de patrimo-
niu. Abrogarea acesteia de
cãtre “emanaţii” aşa-zisei
revoluţii din decembrie – în fapt
o loviturã de stat – pusă la cale
în interior cu sprijin din exterior,
a dat posibilitatea comiterii
unui adevărat jaf din patrimo-

nial naţional. Un jaf, care le-a
oferit ocazia multor „onorabili”
sã-şi completeze colecţiile de
artã particulare, iar altora sã
traficheze aceste bunuri în
afara ţării. Mult timp aceastã
situaţie catastrofală a fost
favorizată de absenţa unei legi
care să protejeze şi să regle-
menteze patrimoniul cultural
naţional. Acum „onorabilii” pot
dormi (şi mai) liniştiţi, faptele
de acest gen comise de ei sau
la comanda lor până în 1996,
s-au prescris. Ei sunt acum şi
mai onorabili decât au fost. În
plus sunt și mult mai bogaţi.
Adoptarea Legii nr. 182/2001,
privind protejarea patrimoniului
cultural naţional, a venit prea
târziu. Apariţia legii, care ar fi
trebuit să asigure protecţia
obiectelor de patrimoniu, nu a
avut efectul dorit de către
autorităţi. Lacunele şi aplicarea
sa defectuoasă au făcut ca
obiectele de artă şi antichităţile
să fie comercializate în contin-
uare în afara oricărui control,
iar furturile, în special cele co-
mandate, să continue şi chiar
să ia amploare.

Vasile Mureşean, ex-
pert în icoane şi picturã bis-
ericeascã, despre icoanele pe
lemn și pe sticlă: „Avem în
judeţ icoane valoroase şi pe
lemn, dar şi pe sticlã. Cele mai
vechi icoane pe lemn – trei
bucãţi – sunt din secolul al
XVI-lea, apoi cinci din secolul
al XVII-lea, pictate de Grigore
din Colomeea şi numãrul lor
creşte pe mãsurã ce venim
mai aproape de timpurile noas-
tre”. În anul 2002, în urma
spargerii „Muzeului Bisericesc”
din Sãrmaşu, s-au furat – pe
lângã 12 icoane de o valoare
deosebitã – douã Cazanii ale
lui Varlaam, Noul Testament de
la Bãlgrad din 1648, un Triod
din 1737, ş.a. În total opt cãrţi
de mare valoare. Trei dintre
cele opt cãrţi, recuperate ulte-
rior, au fost gãsite pe la
Bucureşti şi Cluj, dar hoţii nu
au fost prinşi. De la Muzeul
Bisericesc din Nadãşa, au “dis-
pãrut” 11 icoane bisericeşti de
mare valoare şi exemplele pot
continua.

Din analiza fenomenu-
lui infracţional, în domeniul pro-
tejãrii patrimoniului cultural
naţional, rezultă cã modurile de
operare folosite pentru
comiterea faptelor sunt diverse:
furturile din lăcaşuri de cult (bis-
erici, mânăstiri, schituri, case
parohiale, cimitire); furturile la
comandă din colecţii particulare
(de regulã din locuinţele per-
soanelor fizice), din muzee şi
colecţii publice; detecţii şi sãpã-
turi neautorizate în siturile arhe-
ologice; falsificarea operelor de
artã; furturile prin substituire –
înlocuirea originalelor cu falsuri;
traficul cu obiecte de patrimoniu
furate şi scoaterea peste graniţã
prin întocmirea de documente
false. Din 2001 şi pânã în
prezent, au fost sãvârşite peste
1200 de infracţiuni, reprezen-
tând furturi de obiecte de artã şi
de cult, dar şi distrugeri de
bunuri culturale mobile şi imo-
bile. Cele mai multe furturi sunt
din lãcaşuri de cult (530), urmate
de cele din locuinţe şi colecţii
(102), din muzee şi case memo-
riale (34), din cimitire şi anticari-

ate. În prezent, în urmãrire gen-
eralã se aflã 1001 bunuri cultur-
ale mobile, iar în urmãrire
internaţionalã, 142. Multe dintre
obiectele noastre de patrimoniu
iau calea Occidentului şi pot fi
regãsite, în general, în Austria,
Ungaria, Franţa, Germania sau
Italia.

Un număr de 96 de vol-
ume, cu o valoare ştiinţifică şi
materială excepţională, au
dispărut din Biblioteca Teleki
(foto). Cercetările făcute într-un
mod cât se poate de discret n-au
dus la nici un rezultat notabil. Nu
se ştie cu certitudine când au
dispărut, unde se află, cine le-a
scos din ţară şi în ce mod. Poliţia
nu s-a implicat în rezolvarea
acestui caz, deşi ar fi trebuit să o
facă. Biblioteca Teleki este una
ştiinţifică prin excelenţă.
Deschisă în 1802 publicului larg,
aceasta cuprinde volume de o
valoare deosebită, datorită
informaţiilor oferite. Densuşianu
şi-a elaborat lucrarea
„Revoluţiunea lui Horea în Tran-
silvania şi Ungaria, 1784-1785”,
documentându-se, în parte, şi în
această bibliotecă, iar Iorga şi
Lupaş, care ne-au vizitat oraşul
în iulie 1922, n-au scăpat prilejul
să o viziteze şi ei, arătându-se
impresionaţi de cele constatate
acolo. Fondatorul acestei bib-
lioteci, contele Samuel Teleki a
dorit ca odată cu darea ei în
folosinţă în 1802, să faciliteze
accesul publicului mureşean la
tezaurul de valori spirituale ale
umanităţii.

Născut la Gorneşti în
1739, contele Samuel Teleki a
fost în mod indiscutabil, un spirit
iluminist. Călător neobosit, spirit
căutător şi cutezător în acelaşi
timp, după îndelungi peregrinări
prin Europa (la Leiden, Utrecht,
Rotterdam, Paris, ş.a.), Teleki a
adus la întoarcere circa 2000 de
volume achiziţionate din fonduri
proprii. În 1787 s-a stabilit la
Viena, iar în 1791 a devenit can-
celar al Transilvaniei. Prin efor-
turile sale, între 1799-1802 a fost
construită clădirea bibliotecii
care a şi fost deschisă în toamna
anului 1802. Între timp, fondul de
carte achiziţionat de Teleki a
crescut foarte mult, el ajungând
la momentul deschiderii la circa
36000 de volume. Tot în urma
demersurilor sale, între anii
1796-1819 a fost tipărit la Viena
catalogul bibliotecii, cel dintâi
catalog ştiinţific tipărit pentru
acest spaţiu geografic.

Un „Dicţionar” latin-ger-
man din 1793, un “Octoih”, tipărit
la Blaj în 1760, un “Liturghier”
tipărit la Râmnic în 1768, un ex-
emplar din “Povestea vorbii” de
Anton Pann, tipărit în 1853, sunt
doar câteva din exemplarele de
carte pe care regretatul Valeriu
Vaida, un personaj fabulos pe
care am avut ocazia să-l cunosc
cu mai mulți ani în urmă, le-a
adunat de-a lungul timpului în
colecţia sa. Ca să nu mai vorbim
de faptul că la acestea şi la
multe altele care se mai află în
colecţia Vaida, se adaugă şi
lucrări originale de Baba, Steri-
adi şi Adoc. Ce s-a întâmplat cu
ele după moartea sa? 

Interesează oare pe
cineva?

●
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EExistă un dezinteres
inconştient, să nu spun per-
vers, calculat, al clasei
politice româneşti faţă de pat-
rimoniul naţional. Tot ce este
de rezistenţă, de temelie, tre-
buie compromis sau
înstrăinat. Este o practică de
amartaloi, cum îi numea
Mircea Eliade pe satanizaţi,
pe anti-români, pe buboaiele
neamului. ICR e vioara întâi,
care s-a autostigmatizat, nu-
mindu-l pe Eminescu “ca-
davrul nostru din debara, de
care trebuie să ne
debarasăm”. De voi trebuie
să ne debarasăm,
buboaielor! Dar Băsescu a
susţinut această monstruozi-
tate, validându-l în post, cu
încă un mandat, pe acest
criminal moral cu nume de
amartaloi, patapievici, care le
ştie pe toate, de pildă, că
“poporul român are structura
fecalei”. Dar el, amartaloiul,
ce fel de structura are? El, si
cu alde Fecali, au fecalizat
România.

A venit apoi
blestemul cu „ofiţerii sub
acoperire”, în care o paiaţă
turcită a comprmis mizerabil
demnitatea de ziarist. A
anunţat că revine în presă.
Ca ce (scuzaţi cacofonia)?
Ca securist, ca turnartor? Mai
e nevoie de o asemenea
spurcăciune? Ea a transfor-
mat România în Ţara lui
Turcăfleaţă. Toate buboaiele
au ieşit la suprafaţă, râia s-a
întins peste tot, cadavrul viu
al României sângerează în
continuare, fără leac, ca în
junglă, fiindcă şi noul
preşedinte nu are autoritate,
fiind perceput de mulţi aşa
cum am auzit în Cişmigiu, la
“Izvorul Eminescu”, unde am
văzut un bărbat care se
închina şi lua apă. De ce va
închiaţi?, l-am întrebat. Dar la
cine să mă închin?!, zice.
Eminescu ne-a învăţat multe,
el e sfântul nostru, doar n-am
să mă închin la Ciolannis, el
ce ne-a învăţat? A venit peste
noapte şi nu face nimic. Se
plimbă ca Vodă prin lobodă,
un Bulă plimbăreţ!

Guvernele post-de-
cembriste care s-au succedat
au făcut numai nenorociri. Mă
refer la cultură. Tot ce
guvernanţii nu înteleg sau nu
le place, distrug. Cazul cine-
matografelor, de pildă, pe
care guvernul le-a mătrăşit,
le-a transformat în cârciumi,
fără să ia în calcul că o ţară
trăieşte prin tradiţie, prin
repere. Tradiţia e terenul
solid al unui neam, pe care
se poate construi ceva nou,
nu mlaştina, pe care noii
veniţi o pun în loc. Un astfel
de reper este cinema “Pa-
tria”, fost “Aro”, cu o mare
tradiţie în cultura acestei ţări,
cum am arătat într-o cronică
specială. Nu poţi să dai la o

parte astfel de monumente.
Ce pui în loc? Doar jaful şi
pustiul?!

Iată că acum se pe-
trece altă nenorocire, cum
am aflat recent, când mă
pregătesc să-mi lansez Isto-
ria Festivalului Internaţional
„George Enescu”: primaria
Capitalei a somat Libraria
“Sadoveanu” să-şi închidă
porţile, fiindcă, ferea, am
sosit noi, proprietarii! Sunt
opt, cu vechiul nume Bra-
gadir în coadă. Unde or fi stat
oare ei până acum? La Paris,
desigur. Oricum, de numele
Bragadiru se leagă un trecut
de preţ, faţă de care ne
plecăm. Sigur, mulţi au auzit
de „berea de Bragadiru”,
fiindcă primul proprietar a
înfiinţat în comuna Bragadiru,
de lângă Bucureşti, prima
fabrică de alcool rafinat, apoi
o berărie, o primărie, o şcoală
şi o biserică. În capitală, în
fosta piaţă Principesa Maria,
Bragadiru a cumpărat zece
hectare de teren, a construit
o fabrică de bere şi un şir de
palate. Clădirea fabricii,
numită „Colosul”, cu gândul
la Colosseum-ul roman, este
monument istoric. Ea a de-
venit ulterior Palatul Bra-
gadiru, care era şi un loc de
recreare, dotat, pe lângă
bancă şi restaurant, cu cine-
matograf, bibliotecă, sală de
teatru, de concerte şi de bal,
în buna tradiţie a epocii „belle
epoque”. Un fel de mall, am
zice azi. Pe adevăratul pro-
prietar îl chema Dumitru
Marinescu şi a fost o
legendă, al treilea om cel mai
bogat din Europa timpului
său. Un film despre el, ar fi
de-a dreptul hollywoodian, l-
ar concura pe magnatul
american Howard Hughes,
devenit erou într-un film al lui
Martin Scorsese.

Dar cum gândeşte
guvernul, clasa politică în
general, dacă gândeşte!,
această problemă a
retrocedărilor? Acesta ar fi un
alt film. Pe care nu l-a făcut
nimeni până acum. Nici
americanii. E firesc ca propri-
etarul unui imobil să-şi reintre
în drepturi, însă trebuie să
existe şi aici un criteriu.
Librăria “Sadoveanu” se
identifică, în cei 65 de ani de
existenţă, cu istoria literaturii
române din această
perioadă. Evenimentul s-a
sărbătorit în acest an şi există
un catalog aniversar detaliat
despre el. 65 este vârsta
Companiei de Librării
Bucureşti, cea mai veche
reţea de librarii a Capitalei,
care a rezistat seismului
schimbării, când librăriile nu
au fost transformate în cârci-
umi, ca cinematografele.
Compania a obţinut între timp
privatizarea şi e pregătită să
facă faţă concurenţei. Într-o
ţară cu parlamentari semi-
analfabeţi, dar milionari,
există acest zbor deasupra
cuibului de cuci al librarilor de

la CLB, care fac cinste ideii
de cultură. Este meritul fan-
tastic al acestui colectiv, care
constituie un reper în ceea ce
priveşte „dragostea de carte”.

În cadrul CLB,
Librăria „Sadoveanu” are un
statut privilegiat, face parte
din istoria modernă a litera-
turii noastre, fiindcă nu există
scriitor român să nu aibă aici
cărţi, iar contemporanii să nu-
şi fi lansat aici măcar o carte,
să nu participe la lansarea
altor cărţi, să nu ia parte la
dezbaterile care au loc în
sala de lectură, care arată ca
o bibliotecă vie, cu portretele
multor scriitori în ramă. E o
adevărată comoară. Direc-
toarea Companiei de Librării,
doamna Seba, un luptător al
cărţii extraordinar, a numit-o
„Kilometrul zero al culturii
bucureştene”. Iar doamna
Munteanu, care conduce
această librărie de 45 de ani,
spune ca Librăria
„Sadoveanu” e un reper pen-
tru toate librăriile. Nu numai
din capitală. Librăriile sunt vi-
tale pentru o cultură, costă şi
puţin, librarii sunt plătiţi ca vai
de lume, dar literatura nu ar
exista fără ei. Dar acum totul
se duce de râpă. În 1950 ex-
istau în Bucureşti o mie de
puncte de desfacere a cărţii,
azi mai sunt doar 46 de
librării!

Am participat aici, la
Librăria „Sadoveanu”, la zeci
de lansări, adevarate
sărbători, lansări memora-
bile. De fapt, aici i-am cunos-
cut pe Marin Preda, Octavian
Paler, Nichita Stănescu,
Marin Sorescu, Fănuş
Neagu, Mircea Micu, D. R.
Popescu, Romulus Vulpescu
până la Puşi Dinulescu, Alex
Ştefănescu sau Ion Cristoiu.
Pe zeci, poate sute de scri-
itori români, mai în vârstă sau
mai tineri. Eu însumi mi-am
lansat câteva cărţi. Librăria
„Sadoveanu” e un focar de
cultură, geme de istorie.
Dacă lansezi aici o carte, auzi
parcă glasul înaintaşilor, care
freamătă, care se bucură! Mi-
aduc aminte de o lansare a
lui Fănuş, când au fost
prezente şi fetele mele, alias
Indiggo Twins, pe care el le-a
iubit tare mult (există şi cîteva
poze care surprind acest mo-
ment). Ceea ce nu au putut
să facă Uniunea Scriitorilor şi
alte case ale breslei, decât în
rare cazuri, adesea cu fa-
voritisme, a făcut sistematic
Libraria “Sadoveanu”, a fost
casa scriitorimii, a susţinut
mereu aprinsă flacăra litera-
turii române. Vitrinele ei erau
presa vizuală, televizorul sau
internetul, borna care arăta
mereu care sunt noile apariţii
şi cine îşi mai lansează
cartea abia apărută?

O ţară fără un astfel
de focar e mai săracă. La
sărăcirea spirituală a poporu-
lui român lucrează cu mult
sârg noii politruci, evident, cu
bani grei de la UE. D-l

Pasarelă Oprescu, de pildă,
pune pe clădirea Librăriei
„Sadoveanu” placa „Monu-
ment istoric 1923”, dar
semnează Dispoziţia nr. 17
323 prin care cere evacuarea
acestui sacru loc de cultură!

Cunosc bine viaţa
librăriilor americane. Acolo,
normal, toate sunt private.
Totul e privat. Nu există stat,
cum îl percepem noi. Nu
există Ministerul Culturii. Nu
există stat în stat, ca ICR. Dar
America nu a trecut prin bul-
dozerul comunist. Comunis-
mul, la noi, a lucrat excelent,
şi-a aplicat sistemul în toate
detaliile. Abia azi se vede cât
a fost de puternic, de bine ori-
entat. Mai toate monu-
mentele şi operele de valoare
ale României aparţin statului.
Statul comunist ce a făcut? A
naţionalizat tot ce a construit
burghezia României, a luat
adică cu japca tot şi orice bun
l-a trecut în propritatea sa.
Aşa a făcut cu teatrele, cu
muzeele, cu librăriile, cu orice
operă de artă. Cum ar fi
Cumniţenia Pământului. A
venit o revoluţie nouă. Se
spune că suntem într-un stat
democratic. Normal, lucrurile
se schimbă, cel care şi-a
făcut casa şi i-a fost luată,
trebuie să o primească
înapoi. Dar există şi cazul
când, între timp, casa a de-
venit un bun cultural. Câteva
generaţii au muncit ca
Librăria “Sadoveanu” să fie
un astfel de bun. Aceşti oa-
meni nu au nici o vină că is-
toria e nemiloasă, că
lucrează împotriva lor. Şi ei
se trezesc peste noapte că
sunt doar victime. Iar propri-
etarii, călăii! Nu e normal. Nici
pentru unii, nici pentru alţii.

Atunci de ce există
vorba „patrimoniu cultural”,
un cogea departament la
Ministerul Culturii, dacă tot ce
e patriomniu, monument is-
toric, este retrocedat? Casa
Monteoru a Uniunii Scriitorilor
s-a pierdut şi e în paragină.
Zeci de monumente ale
vechiului Bucureşti sunt în
paragină. A existat şi o
expoziţie, la Academie, cu
soarta acestor clădiri, cum
am arătat în art. Salvaţi arhi-
tectura interbelică! Vechiul
Bucureşti este, de fapt, aban-
donat înainte de a deveni
muzeu. Şi Cumniţenia
Pământului a fost retrocedată
proprietarului, care o vinde,
dar statul se spala pe mâini,
nu e în stare să plătească, să
treacă această operă într-un
bun de patrimoniu naţional.
Şi se va înstăina. Tot ce e val-
oare în România se va
înstăina. Dacă nu s-a şi
înstrăinat! Fiindcă nu există
nici o preocupare în acest
sens a guvernanţilor. Cum să
mai recuperzi aceste palate,
aceste focare de cultură? Nu
se poarte. Librarii sunt daţi
afară, trebuie să-şi găsească
alte locuri de muncă. CLB a
rezistat unui seism ca

revoluţia din ‘89, a dovedit, în
criza generală, că poate face
minuni cu cartea, dar vine bu-
dozerul retrocedarii, care nu
o iartă. De ce?

Nimeni nu a gândit
cum să se facă istoria post-
decembristă. S-a tot im-
provizat. Nu au existat nici un
proiect, nici o viziune, nici un
cap limpede. Nu s-a pus in
loc de valori şi gândire decât
jaful, corupţia, debandada.
România actuală înaintează
cu uriaşe pierderi materiale şi
spirituale. Ba se pare ca
pierderile o fac sa regreseze,
nu să înainteze. La aceste lu-
cruri delicate nu au meditat
demnitarii, legiştii sau liber-
schimbiştii.

Pentru salvarea
Librăriei „Sadoveanu” nu mai
există nici o speranţă, cred
avocaţii. Sentinţa este
definitivă. Cei opt proprietari
Bragadiru vor primi imobilul.
Cine se „spală pe mâini’ să
scoată Libraria „Sadoveanu”
din cultura română?!

Dar dacă aceşti pro-
prietari sunt din alt aluat
decât proprietarii noştri
puşcăriabili? Dacă ei vor ca
minunata librărie din centrul
capitalei României să fie şi
mai strălucitoare? Dacă ei
dovedesc că au o morală
înaltă, precum avea
străbunul Dumitru Marinescu,
un ctitor de opere culturale,
nu precum pripăşiţii de azi,
care au scos din limba
română cuvântul morală? Iar
doamna Munteanu chiar
crede în minuni şi face un
Apel către proprietari:
„Ţinând seama de existenţa
acestui monument istoric, de
existenţa celor 65 de ani cât
librăria noastră a fost un focar
de cultură, îi rog pe propri-
etari să facă un act caritabil şi
să prelungească existenţa
librăriei cât de mult doresc
dânşii. Fiindcă cultura nu se
face cu mulţi bani. Ar fi un act
moral din partea lor”.

A mai făcut acum
vreo 20 de ani şi Liiceanu un
Apel către lichele şi cu ce s-a
ales? S-o fi ales cu ceva,
dacă nu s-a întâmplat nimic.
Dar doamna Munteanu nu-i
Liicheanu şi probabil că simte
mai departe, are un miros al
culturii mai sănătos. Viitorul
trebuie să aparţină artei şi lit-
eraturii. Dacă nu aparţine lor,
nu va fi decât un morman de
ruine, precum a ajuns Colos-
seum-ul lui Dumitru Bra-
gadiru. A trebuit să aibă loc o
revoluţie ca el să fie restaurat
de urmaşi.

●
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Cu crucea în inimă sau cu fruntea lipită de preșul supunerii?Cu crucea în inimă sau cu fruntea lipită de preșul supunerii?

Cezar 
Adonis Mihalache

IImamul a vorbit!
Acum i-a făcut „bolnavi
mintal” pe cei doi tineri care
au cutezat să
„pângărească” terenul
moscheii. Cătălin Gornic şi
Cătălin Berenghi… Mâine-
poimâine ne va face nebuni
și pe noi, ceilalți, pentru că
nu ne supunem
„învățăturilor” lui. Apoi,
poate ne va cere să mai
demontăm din crucile de pe
turlele bisericilor. Că se văd
de pe „terenul” lor! Ori de la
ferestrele viitoarei moschei.
Și nu se pot ruga când au în
zare turle de biserici iar
chemarea imamului se
zvârcolește în eter pe lângă
însemnele credinței noastre
strămoșești.

Și nu este vorba că
a vorbit un simplu membru
al comunității lor. Ci liderul
religios! Care și-a permis să
ia în râs simbolul nostru
sfânt, crucea. Și apoi
amenințările… Că oricum
vor curăța ei locul și tot vor
ridica moscheea. Indiferent
de câți porci au fost
îngropați acolo și de câte
cruci se vor fi zidit.

Și batjocura… Multă
batjocură în cuvintele ima-
mului. Care, oricât de

necăjit ar fi, ca lider religios,
ar trebui să-și măsoare vor-
bele. Că de aia e un
înțelept, nu? Sau poate că
nu! Că așa poate vom
înțelege și noi cum stau, de
fapt, lucrurile. Iar imamul din
București nu vorbește în nu-
mele și interesele musul-
manilor noștri din Dobrogea.

Înfierări au venit prin
fiecare replică a imamului.
Impertinența de a-i jignit pe
cei doi tineri români,
creștini, care au pus pe
cheltuiala lor o cruce de
piatră pe pământul nostru
sfânt, catalogându-i, și indi-
rect și pe noi, ca fiind „bol-
navi mintali”, dar, mai ales,
felul în care imamul Beșir
(deși altă terminație verbală
ar fi fost mai potrivită nu-
melui său!) a vorbit cu
limba-i spurcată despre

mamele a doi creștini,
șuierând din limba-i
înveninată: „Credeţi că au
supt lapte curat de la
mamele lor?”.

Pentru acest imam
(nu „de București”, cum se
prezintă, ci poate „de ma-
hala”) nici porcii și nici
bătrâna cruce nu au „vreo

influență aupra terenului”.
Iar explicația și analogia
care au urmat sunt blasfemii
pe care, dacă nu le pri-
cepem acum, peste câteva
luni s-ar putea să fie prea
târziu! Că terenul se curăță
oricum, a zis imamul, și, în
fond, „Şi Potopul a umplut
pământul de rahat şi tot s-a
construit după el”. (că și
imamii au „Charlie Hebdo” –
ul lor, nu?!)

Nici la această
impertineță, însă, Daniel, un

preafericit doar pentru el, un
nefericit pentru noi, ca
neapărător al bisericii noas-
tre strămoșești, nu a găsit
de cuvință să glăsuiască.
Nu! El i-a înfierat pe cei doi
tineri care au pus crucea de
piatră pe pământul nostru!

Iar anedoctică este
și poziția unei autorități a

statului: Poliția (nu mai am-
intim de stupizenia „Viorela”
care i-ar vrea direct la
pușcărie pe ce doi români
creștini!). „Organ” care a co-
mentat, la rându-i, într-o
logică submilițienească, afir-
mând că „dacă
reprezentanții terenului vor
depune reclamație”, fapta
tinerilor de a fi ridicat o
cruce „va fi cercetată în vir-
tutea Codului penal, Art. 381
– Împiedicarea exercitării
libertăţii religioase”.

Or, e prea mult!
Căci, despre care încălcare
a libertății religioase vor-
bim? Sau vom ierarhiza
celelalte libertăți religioase
înaintea celei a neamului
nostru? În plus, dacă o
ținem așa, în nepăsare,
mâine-poimâine, preane-
fericitul ne va cere poate să
ne facem cruce doar acasă
ori în interiorul bisericii.

Să ajungem dară să
ne târâm în genunchi pe
preșurile altor culturi azvâr-
lite pe sfântul nostru
pământ?! Niciodată! Deși,
așa ne vrea imamul: în ge-
nunchi! Evident, nu sub
semnul crucii… Căci, așa
cum, astăzi, deși sunt într-o
situație umanitară dificilă
(zic ei!), mulsumanii
„refugiați” refuză ajutoarele
care poartă semnul crucii
roșii și dărâmă statuile cato-
lice din Italia, mâine-
poimâine ne vor impune și
nouă să dăm jos crucile de
pe turle și să ștergem
icoanele de pe pereții exte-
riori ai bisericilor, ca să nu li
se spurce vederea!

Sau o să spună că,
de acolo, de la marginea
Bucureștilor, în zilele senine
se vede crucea de pe
Caraiman. Și le împiedică
„libertatea religioasă”…

●

Iohannis - de la concedii pe bani publici și delegații externe Iohannis - de la concedii pe bani publici și delegații externe 
ceaușiste la evazionistul fiscal!ceaușiste la evazionistul fiscal!

Ionuț
Țene

DDupă dezvăluirile
Rise Project mă felicit încă o
dată că nu l-am votat în
noiembrie anul trecut pe
sasul lutheran ca președinte
al României. Nu am crezut
niciodată în mitul străinului
izbăvitor pus de alții să
conducă poporul român spre
un regim neo-colonial. Cei
care au votat cu Iohannis au
avut o viziune rasistă față de
poporul român: adică un
străin de neam și religia
strămoșească e mai bun
decât românii și ne poate
conduce mai bine. De-a lun-
gul anilor am călătorit ceva
prin Europa și mi-am dat
seama că avem una dintre
cele mai frumoase țări din
lume și că noi românii suntem
unul dintre cele mai in-
teligente popoare, așa că de
ce să votez cu un neamț care
nu e în stare să vorbească și
să-și justifice fabuloasa avere
cu șapte case, punându-le pe
seama meditațiilor.

Ghinion! Nu am căzut
nici în capcana acoperiților
din presă și instigatorilor SRI
care urlau din gură de șarpe
veninos să ne lepădăm de
cămașa românească și s-o
îmbrăcăm pe cea săsească.

Pe zi ce trece mi se confirmă
temerilor: Klaus Iohannis este
cel mai slab președinte post-
decembrist, care a scăzut în
sondaje în câteva luni cât alții
în cinci ani de președinție,
pentru că românii s-au trezit
la realitate în ciuda portavocii
Siguranței moruzoviene de la
iRealitatea TV. Pe Klaus Io-
hannis îl interesează doar
concediile de lux din banii
publici, costumele soției,
marca Ciucu, delegațiile ex-
terne, mai dese statistic
decât ale dictatorului
Ceaușescu, să numească
ambasadori cetățeni străini,
și mai nou averile din evazi-
unea fiscală de pe domeniile
sale imobiliare făcute după
lupte grele de meditații pen-
tru elevi de bugetari.

Rise Project a de-
scoperit o diferență de
115.000 de euro între veni-
turile din chirii pe care Klaus
Iohannis le-a consemnat în
declarațiile de avere, în pe-
rioada 2005-2008, și sumele
prezente în contractele pe
care le-a semnat pentru
închirierea proprietăților sale
imobiliare. Ciudat că, deși
Agenția Națională de Integri-
tate l-a anchetat pe Klaus Io-
hannis în trei cazuri – referitor
la eventualele poziții de in-
compatibilitate sau la posi-
bilele conflictele de interese

în care acesta s-ar fi găsit, în
perioada în care era primar al
Sibiului – ANI nu a finalizat
vreodată o anchetă care să
aibă ca subiect averea actu-
alului șef al statului. O fi știind
Coldea și generalii SRI care
l-au făcut președinte peste
noapte. De ce?

O cotă de aproxima-
tiv 80 la sută din banii de care
familia Iohannis dispune în
viața de zi cu zi are ca sursă
închirierea unor imobile situ-
ate în Sibiu. Restul, de până
la 20 la sută, provine din
salarii. Klaus Iohannis
declară că el și soția sa obțin
venituri anuale din chirii în
valoare de 228.132 lei
(aproximativ 50.500 de euro).

Această sumă se
regăsește în declarația de
avere pe care Iohannis a
depus-o, la începutul lui
2015, la secretariatul
Administrației Prezidențiale.

Aceeași sumă, fără
măcar o abatere de un leu, a
fost consemnată, monoton,
în toate declarațiile de avere
pe care Iohannis le-a depus
la Primăria Sibiu în perioada
2010 – 2014.Înainte de 2010,
actualul președinte al
României a declarat venituri
din chirii mult mai mici. Rise
Project a obținut, în copie,
câteva contracte de chirie
semnate între Klaus Iohannis

și firme care și-au deschis
puncte de lucru în imobile
deținute de acesta. Con-
tractele au fost obținute de la
Registrul Comerțului, unde
au fost depuse de respec-
tivele firme, pentru a face
dovada că funcționează legal
în imobilele lui Klaus Iohan-
nis. Datele financiare
cuprinse în aceste contracte,
puse în oglindă cu
informațiile prezente în
declarațiile de avere ale lui
Klaus Iohannis, relevă faptul
că actualul președinte al
României ar fi putut încasa,
ani la rând, sume mai mari
decât cele pe care le-a făcut
publice. În perioada 2004-
2007, interval acoperit de
documentele obținute de
RISE, diferența dintre sumele
din contracte și cele
menționate de Iohannis în
declarațiile de avere este, în
total, de 115.000 de euro.

Când mă gândesc că
pentru o sumă minoră de
3000 de dolari aflați în casă
la primarul Brașovului, acesta
a fost dus cu duba la DNA.
Pe Iohannis nu l-a întrebat ni-
meni nimic de unde are șapte
case din salariu de bugetar.
Mai mult ca sigur că, la Io-
hannis, protecția SRI și a
mafiei securității de dinainte
de 1989 și-a spus cuvântul.
Nu va trece mult și legătura

intimă dintre Iohannis și se-
curitatea comunistă va ieși la
iveală!

România se află într-
o gravă criză morală, cu un
președinte mai mult plecat
prin concedii și delegații ex-
terne, și care se comportă ca
o marionetă a puterilor
străine și a unor servicii se-
crete interne ce promulgă legi
împotriva valorilor naționale.
Părerea mea că ieșirea din
criză va veni doar când Io-
hannis va pleca mai repede
de la Cotroceni pentru a
merge înapoi acasă, în Sibiu,
să-și numere banii câștigați
din chirii, împreună cu
securiștii lui care l-au sprijinit
cu mefiență să devină un
președintele de paie al
României. Țara mea are
nevoie de un bărbat în frun-
tea ei, de un român care știe
ce vrea poporul său!

●


