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„Viaţa aceasta este cu totul

trecătoare. Şi tot ce ţine de ea

este trecător!” 

- V. Gafencu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Se sufocă Se sufocă 
detractorii!detractorii!

Cezar Adonis
Mihalache

AAu intrat în panică!
Fug ca iepurii în toate
direcțiile de spui că au
rămas fără aer… De fapt,
sunt disperați că mâine-
poimâine ar putea rămâne
fără obiectul muncii lor
puține dar bine remunerate!
A singurei activități „lucra-
tive” de care sunt capabili:
anti-românismul desânțat!

Detractorii s-au pan-
icat, plătitorii lor, „sponsori”
per capita de denigrator,
parte a „societății civile”, se
agită disperați, țipând a ne-
dreptate pe seama libertății
(lor) de exprimare. Aleargă

protestând, aproape smul-
gându-și părul de pe piept și
tuleiele din barbă, față de
nedreptatea ce li s-ar putea
face! Aceea de a nu mai fi
lăsați să ne linșeze istoria!
Or, cum se vor mai des-
curca ei dacă nu vor mai
putea să ne batjocorească
drapelul național cu însem-
nele mortuare ale capetelor
de mort din politichia
maghiară și nu numai?! Să
nu mai poată cohortele de
venetici și detractorii lor
mână dreaptă să ne
terfelească însemnele
naționale?! Asta chiar ar fi o
lovitură dată „muncii” lor din
ultimul sfert de veac. Și,
taman acum, când erau
gata să ne scoată harta din
cuiul istoriei.

Iar dacă detractorii
se agită că le rămân ong-
urile fără finanțe, „sponsorii”
se tem că ar putea ajunge,
dimpreună cu lăcustele
puse să macine românis-
mul, direct la pușcărie. De
aceea, ong-iștii puși în slu-
jba deromânizării și-au pus
mânile mânjite cu banii luați
pentru a ne înjura pe stiloul
de iscălire a unui protest-
delațiune față de 
inițitiava legislativă a PSD-
UNPR vizând sancționarea

ofenselor aduse însemnelor
naționale.

Inițiativa PSD-UNPR
reprezintă o restituire
necesară. Ca punct de ple-
care pentru multe alte resti-
turi ale dreptului nostru ca
români. Și trebuie să o
apărăm! Ba, este o inițiativă
care ar trebui completată,
de la însemnele de stat la
simbolurilor naționale. Pen-
tru a nu mai permite unor in-
fractori să ne închidă Istoria
în debaraua jalnicelor lor
„opere”. Pentru a nu mai
permite „patibularilor” să-și
„patapivieze” mizeriile em-
anate de cereberurile
nedezvoltate pe post de
opere naționale de terfelire
a tot ce ne este nouă drag și

sfânt.
Pentru că acești de-

tractori trebuie să înțeleagă
odată pentru totdeauna:
lipsa de respect față de
însemnele naționale nu se
negociază! Și nici disprețul
față de valorile și simbolurile
românești nu poate fi
acceptată. Căci, Drapelul
Național și Imnul țării nu pot
face obiectul exprimărilor
„artistice ” de linșaj a
demnității noastre sub pre-
supusa acoperire dată de
dreptul la libera exprimare.

Și nu, nu le pune ni-
meni mâna în gât detracto-
rilor dacă și-au „pensulat”
falusul imaginației în lumea
perversiunilor lor artistice!
Nu au decât să-și picteze
mutrele fade pe crupa
poneilor lor roz! Dar să nu
îndrăznească a atașa sim-
bolurile noastre naționale
„operelor” lor, lucrări nu atât
bolnăvicioase, cât mai ales
precis direcționate ca
manifestări vitroliante îm-
potriva românismului. Iar
acolo unde, poate, nu
înțelegem noi „mesajul”, da!,
să decidă Justiția… Pentru
că este momentul să facem
ordine în țara noastră! Iar
ong-urile deranjate în pro-
gramele lor anuale, bugetat

planificate, de înfierare,
dacă nu le convine, să-și
schimbe obiectul de activi-
tate! Să-i înjure pe alții, deși
nu va mai fi probabil la fel de
bănos!

Manipularea ong-
istă din spatele așa-zisului
protest public în numele
„societății civile” este
evidentă prin tendința de a
amesteca conceptele de
„stat” și „autoritate”, prin
punerea unui egal persuasiv
între ofensa adusă Imnului
și Drapelului cu presupusa
cenzură a „unor atitudini şi
opinii critice la adresa
autorităţilor”.

Cine protestează?!
Evident, acea parte a
„scoietății civile” care ne ține
lecții periodice despre felul
în care trebuie să
respectăm „însemnele” și
„simbolurile” veneticilor care
ne tot culpabilizează istoria.
Care ne impun pedepse pe-
nale pentru lipsa noastră de
respect față de falsurile lor
istorice prin care ne
devalizează pecuniar și pat-
rimonial.

Ei ce ce se agită,
dezinteresat desigur, pentru
supunerea noastră în nu-
mele toleranței, pentru
feluite lespezi de prin cimi-
tirele aleșilor, ne denigrează
și instigă la nerespectarea
simbolurilor noastre.

Căci, da, când unui
popor îi iei, după confis-
carea tradițiilor, Imnul și
Drapelul Național, l-ai con-
damnat la uitare. La moarte
prin uitare. Or, veneticii, prin
slugile lor detractoare,
filosofice, „literare”, artistice,
teatral-cineastice, mai
aveau doar un pas.

Și da!, disprețul față
de însemnele nțaionale
înseamnă să pui lângă
drapelul țării felurite cârpe
autonomiste ori banderolele
unor jerbe funerare. Și tot
dispreț se cheamă și in-
tonarea înaintea imnului
național a unor cântece re-
vizioniste ori imnurile altor
state.

Și atunci, Justiția să
decidă! Dacă nu, vom ajung
să ne judece Istoria pe noi
pentru lipsa de reacție…

●

A sosit ceasul să facem, nuA sosit ceasul să facem, nu
mâine, ci azi: Unirea!mâine, ci azi: Unirea!

Ionuț
Țene

SSituaţia politică şi
geopolitică a Republicii
Moldova s-a copt, la fel ca în
1991, pentru unirea cu Ţara
Mamă, în 1990/1991. Atunci nu
s-a făcut unirea, ci s-a preferat
doar „poduri de flori” simbolice
pentru că în fruntea României
ajunsese, prin sânge şi crime, o
clică de agenţi acoperiţi ai
Moscovei comuniste, în frunte
cu Ion Ilici Iliescu. E o dezinfor-
mare grosolană, în cel mai pur
stil kgb-ist, a fostului şef SIE,
unul Timofte, omul lui Iliescu,
care afirmă într-un ziar main-
stream anti-creştin şi idolatru,
că dacă ne uneam cu Moldova
în 1990/1991, trebuia să cedăm
o parte din Ardeal la Ungaria. E
o diversiune cinică impusă de
foste servicii secrete înrobite de
trecutul filo-kgb-ist de a justifica
lipsa deciziei Bucureştiului în
1990 de a face unirea Basara-
biei cu România şi de a anula
consecinţele Pactului Ribben-
trop-Molotov, din 23 august
1939. Situaţia politică de azi de
la Chişinău are şi o parte bună.
S-au creat premisele unirii Re-
publicii Moldova cu România.
Arestarea fostului premier Vlad
Filat implicat în „jaful secolului”
din sistemul bancar moldovean,
pare că favorizează politic par-
tida filo-rusă a comuniştilor lui
Igor Dodon şi Partidului Nostru
al metecului Usatîi. Forţele pro-
române şi pro-europene par în
degringoladă. Premierul Streleţ
acuză şefii DNA-ului moldove-
nesc că fac jocurile proruşilor.În
caz de alegeri ar ieşi clar
comuniştii lui Igor Dodon şi
proruşii lui Usatîi, marioneta
Moscovei. Şi totuşi, în acest
context politic dezastruos, în
care Chişinăul riscă să reintre în
sfera de influenţă a Moscovei
ca stat membru al Uniunii Eu-
roasiatice, geopolitic se oferă o
şansă de nesperat pentru
unionişti şi Bucureşti. Acum
vom vedea, dacă avem patrioţi
la guvernare sau simple mari-
onete ale Germaniei şi Bruxel-
lului!? Celebrul primar
pro-unionist al oraşului Cimişlia
a surprins foarte bine situaţia
favorabilă pentru unirea Repub-
licii Moldova cu România. Pri-
marul orașului Cimișlia,
democrat-liberalul Gheorghe
Răilean, un apropiat de munici-
palitatea Clujului, le-a cerut
membrilor Platformei DA,
prezenți la Forum, să clarifice
poziția lor față de Reunificare.
Răilean a spus că cea mai
rapidă cale de integrare
europeană este Unirea cu
România. ,,Putem să o luăm pe
calea lungă, să întreprindem re-
forme riscante, sau să o luăm
pe drumul scurt…”, a punctat

primarul. Unirea cu România
este una dintre soluțiile propuse
de invitații la Forumul Public de
dialog social convocat de con-
ducerea Republicii Moldova.mai
mult, Președintele Parlamentu-
lui Republicii Moldova, Andrian
Candu, consideră că anumite
subiecte de interes larg ar tre-
bui ridicate în cadrul unor refer-
endumuri. Candu a avut în
vedere tematici amplu
dezbătute, precum modalitatea
alegerii președintelui, neutrali-
tatea și cauza Unirii cu Româ-
nia. „Poate e cazul să nu ne mai
ascundem și să punem o dată
pe masă și poporul să decidă
dacă e cazul să vorbim de Unire
sau nu, cu toate angajamentele
și să ne asumăm rezultatul care
o să fie”, a declarat speakerul
Parlamentului.Este prima dată
când clasa politică de la
Chişinău e conştientă că numai
unirea cu Romînia va salva lib-
ertatea Republicii Moldova de a
nu cădea din nou sub influenţa
Rusiei.

Pe primarul Cimişliei,
Gheorghe Răileanu, e un
naţionalist român care luptat, cu
arma în mână, în Transnistria
împotriva separatiştilor rusofoni,
în 1992. Acum când PLMD
trece printr-o criză de legitimi-
tate ar trebui ca Gheorghe
Răileanu, să fie ales preşedinte
al partidului şi să facă unirea
Republicii Moldova cu Româ-
nia. Din zona Cimişliei sunt şi
prietenii mei din fostele trupe
speciale sovietice care au luptat
în anii 90 în Nagorno-Karabach
şi Daghestan împotriva
islamiştilor, şi sunt patrioţi
români care vor să se bată şi să
moară pentru unirea Republicii
Moldovei cu România.

Paradoxal, încă,
vicepreşedintele Dumei de stat
de la Moscova şi consilierul lui
Putin de la Kremlin încă susţin
unirea Republicii Moldova cu
România, iar în prezent clasa
politică pro-română de la
Chişinău a realizat că numai
unirea Moldovei cu România
poate salva poporul de la
dispariţie.În acest context,
geopolitic complicat s-au creat
premisele ca Republica
Moldova să se unească direct şi
imediat cu România, în felul
acesta intrând prin unirea cu
Ţara Mamă, în Uniunea
Europeană. Zarurile au fost
aruncate. Mingea e în terenul
Bucureştiului. Să vedem dacă
clasa noastră politică mai are
câţiva patrioţi ca să acţioneze
imediat pentru unirea României
cu Republica Moldova şi pentru
anularea consecinţelor juridice
internaţionale ale odiosului Pact
Ribbentrop-Molotov din 1939. A
sosit ceasul să facem, nu
mâine, ci azi: Unirea!

●
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Valeriu Gafencu – un sfânt în memoria post-decembristăValeriu Gafencu – un sfânt în memoria post-decembristă

Ionuț
Țene

VValeriu Gafencu ca
Sfânt al Închisorilor a început
să fie adus în memoria
colectivă imediat după decem-
brie 1989. La început timid, ca
apoi după anii 2000, să se
impună în conştiinţa opiniei
publice româneşti. În perioada
comunistă, lesne de înţeles,
datorită dictaturii, numele lui
Valeriu Gafencu era şoptit doar
de foştii deţinuţi politici şi colegi
de celulă, care l-au cunoscut.
Numele mucenicului de la
Târgu Ocna era amintit în jur-
nalele ţinute bine sub cheie de
către foştii camarazi de
suferinţă sau de Nicolae Stein-
hardt în literatura de sertar.

Un rol important de-
spre memoria lui Valeriu
Gafencu l-a avut cărturarul clu-
jean Nicolae Trifoiu, un român
de confesiune greco-catolică,
care a fost închis de regimul
comunist şi apoi de către
comunişti la Aiud în perioada
detenţiei lui Valeriu Gafencu şi
a ui Ioan Ianolide. Pe Nicolae
Trifoiu l-am cunoscut imediat
după 1990 la manifestările
AFDPR Cluj, la mitingurile PNŢ
împotriva puterii feseniste, la
întrunirile şi simpozioanele
foştilor deţinuţi politici despre
perioada interbelică şi închiso-
rile comuniste, dar şi la cena-
clu Mihai Eminescu pe care îl
păstorea de ani buni de zile.
Din punct de vedere istori-
ografic Nicolae Trifoiu a fost
centrul spiritual nodal al re-
descoperirii memoriei lui Va-
leriu Gafencu după 1990.
Interesant că un patriot român
de confesiune greco-catolică,
Nicolae Trifoiu, a fost un pro-
motor al memoriei unui
mărturisitor ortodox al închiso-
rilor comuniste, lucru ce
dovedeşte unitatea de acţiune
românească a celor care îşi
iubesc cu adevărat ţara şi nea-
mul. În 1990, odată cu entuzi-
asmul post-revoluţionar al unei
libertăţi regăsite, preotul Con-
stantin Voicescu, fost deţinut
politic al regimurilor antone-
sciene şi comuniste şi care a
trecut pe la penitenciarul sana-
toriu Târgu Ocna a oficiat o
slujbă de pomenire pentru cei
care au murit aici şi au fost
îngropaţi în cimitirul cu gropi
comune, unde se presupune
că este îngropat şi Valeriu
Gafencu. Aici a fost ridicată o
troiţă spre aducere aminte.
Constantin Voicescu a fost un
camarad de suferinţă cu cei
închişi, preot onorific la Biser-
ica Bucur Ciobanul în anii ’70.
El a susţinut după oficierea
parastasului un „cuvânt la slu-
jba de înmormântare a martir-
ilor de la Târgu Ocna”.

Voicescu a amintit pe
21 iulie 1991, în al doilea an al
comemorării din cimitirul peni-
tenciarului sanatoriu de la
Târgu Ocna numele lui Valeriu
Gafencu, ca martir şi sfânt al
închisorilor comuniste şi şi-a
arătat încrederea că va fi can-
onizat într-o zi de Biserica
Ortodoxă:   „Mi-e foarte greu
să vorbesc despre Târgu
Ocna. Dacă s-a vorbit despre

«fenomenul Piteşti» în sensul
lucrării satanice de distrugere
sistematică, fizică şi spirituală
a omului, socotesc că trebuie
să se vorbească, cu atât mai
mult, de «fenomenul Târgu
Ocna», ca lucrare divină de
restaurare a omului, în plin iad
comunist. Despre Târgu Ocna
ar fi trebuit să vorbească Va-
leriu Gafencu, stâlpul de foc al
spiritualităţii creştine din în-
chisorile comuniste. Ochii lui
mari, albaştri, oglindeau cerul.
Privindu-i, te simţeai aşa de
mic! Dar zâmbetul lui de
nedescris îţi dădea curaj şi te
făcea să cunoşti ce este iu-
birea lui Hristos. Şi oricât i-a
fost de grea crucea suferinţei,
zâmbetul acesta n-a încetat
să-i lumineze faţa. Aşa a plecat
la Domnul, într-o bună zi, la 18
februarie 1952, luându-şi «la
revedere» de la toţi… Cu
câteva zile înainte terminase,
ca pe un testament, Imnul
celor căzuţi. Doctorului Mihai
Lungeanu Valeriu Gafencu i-a
mărturisit, cu câteva zile
înainte de plecare, că i-a
apărut Maica Domnului, care i-
a zis: «De acum înainte, eu voi
fi iubirea ta». În chiar ziua
despărţirii, aceluiaşi doctor
care 1-a vegheat zi şi noapte i-
a spus: «Simt că urc nişte
trepte. Respir şi mă simt din ce
în ce mai uşor» (în timpul
acesta, spune Mihai, respiraţia
şi pulsul erau ca şi inexistente).
A dorit ca celor din Târgu Ocna
să li se dăruiască din partea
lui, atunci când va fi cu putinţă,
câte un Nou Testament. Şi a
plecat dincolo cu numele
mamei şi surorilor pe buze.”

Preotul Constantin
Voicescu a vorbit despre un
„fenomen Piteşti” pe dos la
Târgu Ocna, de resfinţire a
omului prin suferinţă spre Hris-
tos, pentru restaurarea nea-
mului întru Chipul Omului. „În
ambianţa aceasta, s-a format
la Târgu Ocna mai mult decât
o comunitate: o adevărată fam-
ilie duhovnicească. S-au real-
izat aci legături mai puternice
decât legăturile de sânge.
Acestei familii i-a dat viaţă Va-
leriu Gafencu, pe care l-am so-
cotit un sfânt şi pe care, mai
devreme sau mai târziu, Biser-
ica îl va canoniza”, ne-a lăsat
părintele Constantin Voicescu
o profeţie testamentară. În
1997 Constantin Voicescu
moare într-un tragic accident
de maşină, lăsând trei copiii
fără tată. Despre Valeriu
Gafencu în perioada
comunistă a amintit doar pas-
torul Richard Wurmbrand în
cărţile sale publicate în SUA şi
Canada prin anii ’70-’80. Pen-
tru prima oară apare după de-
cembrie 1989 numele lui
Valeriu Gafencu într-un ziar de
mare tiraj: România Liberă. În
1990 Alexandru Ioanid zis Gili,
fost deţinut politic din vârfurile
elitei tinere a spiritualităţii
româneşti. Alături de Costică
Oprişan, Costică Butan, Ion
Sadovan, acesta a scris o
serie de articole în România
Liberă. De fapt, a fost un serial
despre suferinţele de la Peni-
tenciarul sanatoriu Târgu
Ocna, în care se sublinia nu-
mele lui Valeriu Gafencu. Seri-

alul a fost stopat de conduc-
erea ziarului, fără să se revină
asupra deciziei. Tot în Româ-
nia Liberă apare pe prima
pagină, marţi 23 iulie 1991, un
amplu reportaj scris de Roxana
Iordache, în care este descrisă
comemorarea organizată de
foştii deţinuţi politici de la cimi-
tirul Penitenciarului sanatoriu
Târgu Ocna. Se redau frag-
mente din cuvântarea
părintelui Constantin Voicescu,
în care e amintit Valeriu
Gafencu „intens evocat ca
sfânt al închisorilor”. Au fost
publicate şi câteva versuri ale
acestuia. În 1998 apare un
studiu semnat de Ileana Neţoiu
într-o revistă a liceului de
informatică din Bucureşti de-
spre Valeriu Gafencu, în care
se face un portret a lui Valeriu
Gafencu: „Un sfânt al subter-
anelor închisorilor comuniste”,
publicându-i-se şi cunoscutul
portret. În acelaşi an studenta
Graziela Popescu îşi susţine
teza de licenţă la facultatea de
Teologie din Bucureşti cu un
subiect despre Valeriu
Gafencu. În anii ’90 articole de-
spre Valeriu Gafencu au mai
apărut periodic în revista
„Gazeta de Vest” din
Timişoara.

Alături de Valeriu
Gafencu, Ioan Ianolide a luptat
pentru apărarea credinţei orto-
doxe, făcând parte din grupul
„misticilor” (nume dat chiar de
Securitatea comunistă). Pe
Ioan Ianolide şi Valeriu
Gafencu i-a legat o prietenie
spirituală exemplară. Împreună
cu Virgil Maxim şi Marin
Naidim au reuşit să facă din
spaţiul carceral o Biserică a lui
Hristos, pentru mântuirea nea-
mului creştinesc de sub dic-
tatura ateismului. După
eliberare, în 1981-1984, perse-
cutat de securitate, scrie pe as-
cuns sute de pagini. Cartea
rezultată, „Întoarcerea la Hris-
tos – document pentru o lume
nouă”, publicată la Editura
Christiana (Bucureşti, 2006)
este rodul migalei unui grup de
maici de la Mănăstirea
Diaconeşti, din comuna Agăş,
judeţul Bacău, asupra manu-
scrisului greu descifrabil, salvat
de „mâna lungă a securităţii”
prin trimiterea lui în străinătate.
Cartea s-a bucurat de un suc-
ces la public enorm în rân-
durilor studenţilor ascorişti şi
nu numai. Doar că foarte târziu
a intrat în circuitul public, ca
mărturie a sfinţeniei lui Valeriu
Gafencu. Dar cel care i-a adus
„notorietate” lui Valeriu
Gafencu în spaţiul public cul-
tural românesc a fost Nicolae
Steinardth. În 1991 a văzut lu-
mina tiparului „Jurnalul fericirii”
la  Editura Dacia din  Cluj-
Napoca. Textele monahului de
la Rohia au fost salvate din
chilia sa de către Ioan Pintea şi
Virgil Ciomoş ca să nu cadă în
mâna Securităţii. În cartea
reeditată de numeroase ori şi
care are un circuit deja clasic
în cultura română, Pr. Nicolae
Steinardt ne-a lăsat o mărturie
despre „unul din sfinţii închiso-
rilor”, Valeriu Gafencu: „Cu
totul din întâmplare, Dinu Pillat,
de la părintele Todea, ştie cum
a murit socrul lui, social-de-

mocratul Gh. Ene Filipescu. La
Târgu-Ocna, spital t.b.c. al
deţinuţilor politici până în 1956
(căci după acea dată n-au mai
existat spitale pentru deţinuţii
politici), Filipescu îşi procla-
mase convingerile socialiste şi
atee într-o cameră de tineret
legionar. E drept că-i apostrofa
şi pe gardieni: «copiii care-şi
batjocoresc părinţii». I-a fost
din ce în ce mai rău – boala
evolua repede – şi a pătimit
(răsuflarea devenise chinu-
itoare) până la moarte.

Într-atâta s-au purtat
tinerii legionari de frumos, de
atent, de plin de abnegaţie şi
drag cu el şi atât adânc respect
i-au vădit celui mai vârstnic
dintre ei, încât până la urmă i-
au înmuiat inima. Înainte de a-
şi da sufletul, cu greu, fiindcă
orice respiraţie ajunsese un
spasm, Filipescu l-a îmbrăţişat
pe cel care îndeosebi i se de-
votase, apoi pe toţi ceilalţi, s-a
putut spovedi părintelui Todea
şi s-a stins împărtăşit. După
câteva săptămâni a încetat din
viaţă şi băiatul care-l îngrijise
filial.1 De la Ioan Ianolide aflu
că a fost însuşi Valeriu
Gafencu, unul din sfinţii în-
chisorilor”. Numele lui Valeriu
Gafencu a intrat în panoplia
mucenicilor închisorilor comu-
niste prin „Jurnalul Fericicirii”.
În  martie 1996, Nicolae Trifoiu
primeşte de la Constantin
Dragodan, poet şi memorialist
anticomunist, un dosar la
sediul AFDPR Bucureşti, de-
spre Valeriu Gafencu, în care
erau strânse documente şi
mărturii despre acesta de către
Gili Ioanid, fost cancelar al
Sfântului Sinod. Dosarul Va-
leriu Gafencu era constituit
pentru o eventuală canonizare.
Deşi Nicolae Trifoiu a avut la
Sâmbăta de Sus întâlniri cu
IPS Antonie Plămădeală, dar şi
la Cluj-Napoca, cu IPS Bar-
tolomeu Anania, aceşti înalţi
ierarhi nu s-au arătat interesaţi
de Dosarul lui Valeriu Gafencu.
Nici chiar lingvistul de renume
mondial Eugeniu Coşeriu aflat
în 1995 la o conferinţă la
Filologia  clujeană nu s-a arătat
interesat de promovarea
Dosarului Valeriu Gafencu. În
acest context de precauţie
exagerată, lui Nicolae Trifoiu îi
revine rolul de a scrie o carte
despre fostul său camarad de
suferinţă de la Aiud. Începe pe
cont propriu elaborarea unei
monografii a lui Valeriu
Gafencu, ia legătura cu suror-
ile acestuia şi obţine copii după
corespondenţa acestuia din în-
chisoare. Merge la Sângerei în
Republica Moldova unde se
interesează de rudele lui Va-
leriu Gafencu. Află că liceul
rusesc din oraş e construit
chiar pe casa în care s-a
născut Valeriu Gafencu.

Legionarii au luptat
împotriva socialismului, iar hit-
lerismul era tot un soi de so-
cialism, nu era compatibil cu
învăţătura legionară”, declara
Iustin Pârvu într-un interviu din
februarie 2013 înainte cu
câteva luni ca să treacă la cele
veşnice. O carte care oferă o
faţetă strict religioasă a lui Va-
leriu Gafencu, care a primat în
închisoare ne-a lăsat Octavian

Anastasescu în  „Lângă Valeriu
Gafencu, Sfântul Închisorilor –
Mărturia unui socialist” (Ed.
Areopag/Meditaţii, 2014). Oc-
tavian Anastasescu a fost
coleg de închisoare cu Valeriu
Gafencu la Târgu Ocna. Ne-a
lăsat o mărturie despre Valeriu
Gafencu ca om total, complet
spiritualizat, descărnat de lupta
politică şi lumesc. Lupta lui
Gafencu era doar pentru Hris-
tos şi mântuirea neamului din
ghearele ateismului comunist.
„De la Valeriu Gafencu am
învăţat rugăciunea inimii şi a
minţii… Şi ştia, la un moment
dat ce gândeşti, ce anume lu-
cruri te interesează. Am obser-
vat asta direct, îşi ghicea
gândurile, le ghicea. Avea
înainte-vedere, clar vedere…”
Anastasescu a fost martor la
duelurile teologice cu Richard
Wurmbrand din puşcărie. Se
lumina de cunoaşterea lui
Gafencu: „Asistam cu o
plăcere deosebită la discuţiile
în care «Richi» Wurmbrand, cu
vorbe sau fără vorbe, se de-
clara învins. El era «vizavi-ul»
lui Valeriu Gafencu. Ei purtau
discuţii  teologice, în care
Wurmbrand era făcut praf, era
făcut praf! De unde atâta ştiinţă
teologică în capul lui Valeriu, n-
am putut să-mi dau seama,
pentru că el avea trei sau doi
ani şi ceva de drept. Dar
învăţase la Aiud, învăţase mult
de la preoţi”. Se pare că „so-
cialistul” Anastasescu 
nu pătrunse „secretul”
creştinismului lui Valeriu
Gafencu, că teologia se
„învaţă” prin rugăciune intensă
şi pogorârea Duhului Sfânt pe
trup şi suflet curat.

Un scandal de
proporţii s-a iscat în 2009,
după ce Consiliul Local din
oraşul Târgu Ocna i-a acordat
titlul de cetăţean de onoare lui
Valeriu Gafencu, a ajuns în
instanţă. Urmare a adreselor
făcute de Federaţia
Comunităţilor Evreieşti (FCER)
reprezentată de deputatul
Aurel Vainer dar şi de Institutul
Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România
„Elie Wiesel“, instituţie aflată în
subordinea Guvernului
României, condusă de Alexan-
dru Florian, aleşii locali din
Târgu Ocna au decis în vara
anului trecut să-i retragă titlul
onorific. Decizia administraţiei
din Târgu Ocna a fost
contestată de Fundaţia „Ion
Gavrilă Ogoranu”. Tribunalul
Bacău a admis apoi acţiunea
formulată de Fundaţia „Ion
Gavrilă Ogoranu” împotriva
hotărârii Consiliului Local din
Târgu Ocna din 21 iunie 2013,
prin care lui Valeriu Gafencu,
fost legionar decedat în Peni-
tenciarul Spital Târgu Ocna, i-a
fost retras titlul de cetăţean de
onoare, acordat de fosta
administraţie locală, pe 10 feb-
ruarie 2009. Lupta juridică pen-
tru recunoaşterea titlului de
cetăţean de onoare a lui Va-
leriu Gafencu este în
desfăşurare, deşi sfinţii nu au
nevoie de recunoaştere...

●



4 Tichia de politician

Legi şi ordonanţe concepute cum se concep copiii la beţie - Legi şi ordonanţe concepute cum se concep copiii la beţie - 
Legea intimidării preseiLegea intimidării presei

Maria Diana
Popescu

TTrăim vremuri grele,
dragi români! Dar, sigur, prin
asta n-am spus o noutate!
Povestea e mult prea
veche, iar vremurile despre
care vorbim şi pe care le
simţim cu toţii ca pe o
povară insuportabilă, apasă
din ce în ce mai greu pe
umerii atît de firavi ai acestui
popor român, mult prea
îndurător şi mult prea
răbdător! 

Trăim în era
ordonanţelor de urgenţă şi a
legilor întocmite pe ge-
nunchi de nişte hăbăuci.
Maşinăria politică şi
legislativă ne-a procopsit cu
o căruţă de legi aberante şi
oneroase. Legi abuzive,
care cenzurează libertatea
individuală şi de expresie,
mai abitir ca pe vremea
bolşevismului postbelic.
Parlamentarii chiar cred de-
spre ei că sînt adevăraţi
legiuitori! În realitate însă
nu-s decît nişte repetenţi de
profesie, care „concep” legi
şi ordonanţe cum se concep
copiii la beţie, apoi, prin
complicităţi forţează votarea
lor în pas alergător.

Senatul a adoptat
„Legea împotriva defăimării
sociale” sau, mai corect
spus, Legea intimidării pre-
sei, iniţiată de Liviu Drag-
nea, indicînd, totodată,
costurile implementării:
3.000.000 de lei în următorii
cinci ani. Unde se va duce
frumuşica sumă? Spre
salariile şi contribuţiile so-
ciale ale viitorilor angajaţi la
Departamentul pentru Pro-
movarea Demnităţii Umane
şi Toleranţei (DPDUT). Altă
instituţie parazită se adaugă
celor deja existente! Ce-i
pasă domnului Dragnea?
„Turcu’ plăteşte!” Proiectul
de lege pune căluşul în gura
jurnaliştilor care vin cu
dezvăluiri despre nelegiuir-
ile clasei politice. Adică, fură
Oprescu, fură Videanu, fură
Mazăre, fură Fenechiu, fură
Vlasov, fură miniştri,
prefecţi, primari, preşedinţi
de consilii judeţene,
judecători şi alţi băieţi
deştepţi ai cuibuşorului de
nebunii penale, fură toţi
angro, primesc mită uriaşă,
iar legea lui Dragnea pune
pumnul în gura presei şi a
blogerilor, ca să nu mai
sufle o vorbă despre nemer-
niciile hoţilor de drumul
mare!

Tot voi, drăgălaşilor,
aţi închis presa de
investigaţie! Adică, eu,
Popescu, nu mai am voie să
scriu că Oprescu e un

corupt sau că primăria Sibiu
este cercetată de D.N.A. în
nişte dosare de corupţie din
vremea cînd Iohannis era
primar. Nu mai am voie să
scriu că Iohannis promulgă
şi semnează ca primarul tot
felul de angajamente cu
străinii în detrimentul
Naţiunii Române. Nu mai
pot scrie despre dictatura
băsesciană şi nici despre
feisbuceala prin care Iohan-
nis zice şi chiar crede că ar

conduce Ţara. 
Nu vedeţi, oameni

buni, că aleşii de la
Bucureşti şi din teritoriu au
defăimat peste un sfert de
veac naţiunea română? Nu
există defăimători mai
odioşi decît clasa politică
românească, o adunătură
de mafioţi şi puşcăriaşi (trei
parlamentari din cinci au
dosare penale sau sînt deja
după gratii), o adunătură de
profitori şi oportunişti cu
ochii cît pîlnia după banul
public, privilegii, salarii şi
pensii speciale, gonflate
pînă la o cruntă şi sfidătoare
nesimţire. Pentru asta dorm
pe durata mandatelor în
papucii pluşaţi ai statului, în
fotoliile comode ale Casei
Poporului şi ale Palatului
Victoria, sporindu-şi propri-
ile averi şi întocmind legi
strîmbe, care să le prote-
jeze hoţiile sau făcînd
naveta săptămînală, pre-
cum Preşedintele.

Aceste exemplare
ridicole vor să fie statuaţi,
prin legea lui Dragnea,
„grup social discriminat!” 

Ruşine, tovarăşi! Voi
aţi mutilat democraţia
înainte de a se naşte! Voi aţi
coborît la minim ştacheta
vieţii sociale! Voi ne-aţi lipsit
de demnitate şi de un trai
decent! Voi i-aţi alungat pe
români din Ţară! Voi aţi dis-
trus economia şi vieţile
românilor! Noi vă plătim,
trădătorilor, şi dacă aţi văzut
că nu mişcăm în front, v-aţi
luat nasul la purtare şi „ne-

aţi pus pe umeri cît aţi vrut/
şi ne-aţi scuipat şi ne-aţi
bătut…”. 

Este şi vina noastră,
pentru că, după cum afirma
George Orwell, „un popor
care tolerează politicieni
corupţi, impostori, hoţi şi
trădători, nu este victimă, ci
complice”! Vreţi pentru voi o
lege a toleranţei, dar nu vă
puneţi problema că noi v-
am tolerat de un sfert de
veac cuibuşorul de nebunii

penale, trădarea, mitocănia,
avariţia şi bătaia de joc!  Voi,
hoţii de serviciu, care vă
apăraţi între voi, sînteţi un
grup social, nu-i aşa? Pen-
tru a vă apăra pielea şi fo-
toliul cald, vreţi ca
„defăimarea” voastră să
„constituie contravenţie şi
să fie sancţionată cu
amendă de la 1.000 lei la
30.000 lei, dacă vizează o
persoană fizică, respectiv,
cu amendă de la 2.000 lei la
60.000 lei, dacă
„defăimarea” vizează un
grup social.” Vreţi argu-
mente? Serviţi, vă rog:
„Clasa politică
postdecembristă este cea
mai incompetentă, cea mai
lacomă şi cea mai arogantă
din istoria României”. (...).
„Politicienii postdecembrişti
au făcut românilor mai mult
rău decît mongolii, ungurii,
turcii, nemţii şi ruşii (…) -
afirma Academician Florin
Constantiniu. Amendaţi-l,
dacă vă dă mîna! Remarca
sa vizează direct grupul
vostru social! Pentru a-i
aplica rigorile noii fărădelegi
va trebui, însă, neapărat şi
negreşit, să stabiliţi o întîl-
nire cu regretatul istoric.
Cam dificil, nu?

Voi sînteţi produsul
rebutat al unui sistem pro-
fund corupt, livrat de Occi-
dent odată cu sistemul
sclaviei capitaliste! Voi aţi
promovat şi hrănit clientelis-
mul politic, demagogia,
corupţia, lichelismul, 
minciuna, manipularea,

infracţionalitatea, voi aţi ani-
hilat rolul instituţiilor statului
de drept! Poporul nu vă mai
vrea! 

Sînteţi prea mulţi 
şi prea dăunători!
Deocamdată, legea se află
în Parlament, aşa că, putem
încă spune, fără probleme,
adevărul! După ce va fi
promulgată, nimeni nu va
mai avea curajul să-i decon-
spire pe hoţii de serviciu ai
Puterii! Legea lui Dragnea

care vine să-i apere pe
politicieni de cei care scriu
adevărul despre culisele lor
întunecate, ascunde cap-
cane şi pericole pentru lib-
ertatea de exprimare în
presă şi pe bloguri, dar le
permite politicienilor corupţi
„să se bage sub pulpana
categoriilor defavorizate”.
Dragnea a dat cu bîta în
baltă, înregistrînd legea la
Senat în aceeaşi lună în
care a început judecarea
apelului în dosarul în care a
fost condamnat la un an de
închisoare cu „suspendare”
şi în aceeaşi lună în care şi-
a depus candidatura pentru
preşedinţia P.S.D. „Oricine
pune o persoană în situaţie
de inferioritate în temeiul
apartenenţei sale politice
înfăptuieşte o contravenţie
şi va fi amendat cu pînă la
60.000 lei.” Tovarăşe Drag-
nea, pe cînd o ordonanţă de
urgenţă care să interzică
celor cu  dosare penale să
mai candideze în funcţii
politice? 

O lege care să ne
scape definitiv de toată
clasa politică corupă pînă în
măduva oaselor? Ştiţi cum
se traduce în cîteva cuvinte
legea lui Dragnea? Dacă
afirmi că Dragnea, Gorghiu,
Blaga, Ponta, Băsescu,
Vanghelie şi Iohannis sînt
politicieni, te paşte o
amendă usturătoare, căci
denumirea de politican în
România de azi este cu
adevărat defăimătoare, e
ceva cu totul abject! Mai

multe O.N.G.-uri şi soci-
etatea civilă cer respingerea
aberantei legi a „defăimării
sociale!

Chiar în acest mo-
ment, D.N.A. „defăimează”
clasa politică, pentru că
efectuează percheziţii la
primăriile din Sibiu, Cluj,
Alba, Sălaj, Mureş şi Pra-
hova, vizate fiind suspiciuni
de săvîrşirea a unor
infracţiuni de corupţie şi
asimilate celor de corupţie,

din perioada 2013- 2015, in-
clusiv contractele din pe-
rioada în care actualul
preşedinte Klaus Iohannis
era primar la Sibiu. La Cluj
sînt vizate contracte din
mandatul edilului Emil Boc.
Aveţi puţintică răbdare! Tu-
turor politicienilor corupţi le
vine rîndul la celula
defăimătoare! Problema
este că va trebui să vi se
confişte furăciunile, pentru a
recupera prejudiciile pînă la
ultimul bănuţ, ceea ce pînă
azi nu prea s-a făcut. 

Le-am spus celor de
la D.N.A. să organizeze
nişte vizite de lucru în forţă
şi pe la primăriile din co-
munele şi satele României.

Am primit cîteva
scrisori de la cititori, care îmi
relatează modul cum pri-
marii joacă tontoroiul pe
spinarea cetăţenilor, noroiul
le urcă pînă la glezne, pe
drumurile neasfaltate,
curent electric nu au, nici
apă curentă, în schimb,
averile primarilor au crescut
ca Făt-Frumos din lacrimă!
În patru ani, cît alţii în pa-
truzeci! 

Prea multe lacrimi şi
prea amare! 

●
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Ion Ilici Iliescu – „In non-memoriam”…Ion Ilici Iliescu – „In non-memoriam”…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDa, poate că într-un
fel e ca la Vișinescu… Ce
să-i mai facă la vârsta
asta?! Nici acum cinci, zece
sau 15 ani judecata nu ar fi
fost mai nimerită… Ea ar fi
trebuit împlinită atunci, ime-
diat după mineriade! Pe de
altă parte, nu poți să negi
semnificația momentului
pentru cărțile de istorie.
Pentru că încă o „vișină”
putredă își va fi găsit locul
binemeritat: acolo, la lada
de gunoi a istoriei. De fapt,
un vișin întreg ce se va
prăbuși dimpreună cu putre-
gaiul făptașilor și mucegaiul
complicilor. Iar pentru a
putea avea conturul unei
Dreptăți pentru noi toți,
punerea sub urmărire
penală a lui Ion Iliescu ar
trebui urmată de multe
dosare.

Pentru că nu poți
pedepsi doar vinovatul fără
a-i aduce în fața instanței pe
toți aceia care un sfert de
secol au ținut batistele sis-
temului peste aceste

dosare. Unii sunt vinovați
pentru că nu au acționat în
virtutea a ceea ce au instru-
mentat încă de atunci, și au
tăcut complici, alții pentru că
nu au ridicat un deget pen-
tru a-i determina pe primii
să termine ce au început.
Cu o excepție care, simțând
cursul vremurilor, a știut să
dea cu voce tare semnalul
pentru finalizarea dosarelor.

Și da, bine „infor-
mat” se dovedește și noul
președinte PSD care a pus
fărașul pe partid, începând
chiar cu cel ce, la numai
câteva zile, avea să-și
primească apostila pe care

generații întregi au așteptat-
o. Dar asta nu face Partidul
Penalilor Sociali mai bun.
Nu are cum! Cu un
președinte de onoare VINO-
VAT, cu un președinte în
exercițiu CONDAMNAT, cu
toate lăturile pe care, nu
fărașul ranchiunii lui Liviu
Dragnea le-ar putea
cuprinde, ci doar
tomberonul istoriei.

Și nu înseamnă nici

faptul că, de mâine, din ziua
post mortem pentru istorie a
lui Ion Iliescu, vom avea o
altă Românie! Nu! Va mai fi
mult de lucru pentru a
înlătura umbrele criminalilor.
Chiar dacă acum pare că

suntem mai curați. Au tre-
cut, totuși, 25 de ani. Pe
care nimeni nu ni va da
înapoi… Generația de
atunci lipsită deja de interes
și entuziasm pentru o drep-
tate înfăptuită 25 de ani mai
târziu, este oricum pierdută.
Dar și generațiile urmașe ei
duc o parte din povara
mentalității viciate atunci…

Fără îndoială, nu ne
va folosi un Ion Iliescu „ars”
în piața publică! Dar, într-un
omagiu adus celor ce nu au
mai apucat să vadă această
zi, ar trebui să ne în-
toarcem, și nu pentru două
minute de reculegere, ci de-
finitiv!, cu spatele la Ion Ili-
escu.

Căci, într-o țară în
care există viață publică și
după moartea politică a per-
sonajelor care ne-au făcut
atât de mult rău, viermii re-
nasc. Și se regăsesc în
locurile în care cei de un
leat își depană amintirile din
vremea epocii lor.

Uitarea este dară
singura pedeapsă care ar
putea face un pic de drep-
tate. Ștergerea lui Ion Ili-

escu din cărțile de istorie,
eliminarea aurei de protec-
tor al națiunii pe care per-
sonaje și institute-sinecuri
i-au construit-o pe banii
noștri.

Și, desigur, dorința
noastră, ca mintea să-i
rămână sănătoasă lui Ion Ili-
escu pentru a înțelege, nu
ce ne-a făcut, pentru că
mecanismele lui de activist
aflat deasupra tuturor, inclu-
siv a istoriei, poate și a lui
Dumnezeu (din perspectiva
materialist dialectică a ateu-
lui) îi sunt active până la ul-
tima suflare, ci pentru a
vedea ce îi pregătesc
generațiile pe care le-a
umilit. Înlăturarea din Istorie!

Și poate că doar
Moscova va mai vărsa o
lacrimă când pe ferparul
non-omagial al lui Ion Iliescu
va fi scris „koniec film”. Pen-
tru că un sfert de secol de
rulaj al peliculei roșii e prea
mult. Am pierdut enorm, ne-
am risipit anii noștri, ne-a
fost furată munca părinților
și bunicilor noștri.

●

Scrisoare către Ion Iliescu…Scrisoare către Ion Iliescu…

Ion
Coja

DDupă 26 de ani de la
momentul când ați ajuns în
fruntea României, țara arată
așa cum arată! Ați fost vreme
de 10-11 ani în funcția
supremă de decizie, iar par-
tidul dumneavoastră a guver-
nat vreme de aproape 15
ani!… Cu toate acestea eu
cred, ba chiar știu, că nu ați
avut un control personal
asupra tuturor celor 
petrecute sub autoritatea
dumneavoastră. A fost o au-
toritate aparentă, în foarte
multe cazuri. Sunteți departe
de a fi vinovat de tot dezastrul
post-decembrist! Sau singurul
vinovat!… Știu că
dumneavoastră nu ați agreat și
nu ați dispus distrugerea in-
dustriei și agriculturii
românești! Ruinarea României
s-a făcut însă și prin oameni de
încredere ai dumneavoastră,
care v-au fost foarte apropiați,
în frunte cu cei doi prim-miniștri
Petre Roman și Adrian
Năstase. Le-ați dat girul
dumneavoastră cu prea mare
ușurință, așa cum de sprijinul
dumneavoastră s-au bucurat și
alți politicieni care v-au făcut
de rîs, înfundând pușcăria sau
așteptându-și rândul la porțile
DNA! Sunt prea mulți ca să-i
amintesc pe toți, dar măcar pe
doi din fruntea listei o să-i
pomenesc: Traian Băsescu și
Sorin Oprescu…

Cum bine știți, econo-
mia românească, atâta câtă
mai există, este majoritar în
mâna străinilor, a așa zișilor in-
vestitori străini, care taie și
spânzură, în cel mai
discreționar stil cu putință! Și

nu în interesul „economiei
românești”, al României. O fac
pe mâna unor complici din
clasa politică atunci când nu au
încotro și nu se descurcă prin
mecanismele liberei
concurențe! Adică o fac prin
coruperea liderilor politici, de la
președinți și prim miniștri în
jos. Mecanismul este acum
foarte bine cunoscut!

Așa au fost înstrăinate
Combinatul siderurugic de la
Galați și alte obiective eco-
nomice. Iar cele mai multe au
fost distruse, peste 1500 de
unități economice au dispărut
complet, iar ce produceau
acestea odinioară acum
importăm!

Întâmplarea face să
cunosc câteva momente în
care ați încercat, ca președinte
al României, să vă opuneți
acestui „trend” criminal. Din
păcate, constituțonal, funcția
de președinte al României nu
vă oferea suficiente pârghii
pentru a stăvili dezastrul! Ceea
ce nu vă absolvă de
răspundere pentru cele petre-
cute, dar vă acordă
circumstanțe atenuante im-
posibil de ignorat. La nevoie,
pot da exemple și aduce
dovezi, utile celor care vă
contestă fără discernămînt.

Ați ajuns la conduc-
erea României în decembrie
1989 și ați devenit președinte
al României în mai 1990,
având în jurul dumneavoastră
o echipă de tineri
„revoluționari” care păreau să
nu iasă din cuvîntul
dumneavoastră. Își datorau in-
tegral cariera participării la
pregătirea „evenimentelor” din
decembrie sau sprijinului acor-
dat FSN-ului. Pe mulți i-am
cunoscut personal sau indirect,
dar destul de bine, ca să mă

minunez de multe ori că 
ați tolerat în preajma
dumneavoastră indivizi 
atât de precari, prin
incompetență, și de dubioși
sub aspect moral.

De aceea, cum
spuneam, când de-a lungul
anilor pe mulți dintre acești
servi obedienți ai
dumneavoastră i-am văzut
încolțiți de justiție, nu m-am
mirat! Nici nu m-am bucurat,
dar nu m-am putut împiedica
să nu văd în eșecul lor, în
drama lor, și vinovăția
dumenavoastră! Cum de le-ați
permis?! Cum de i-ați lăsat
nesupravegheați, să-și facă de
cap?!… Făcând astfel un rău
imens atât țării, cât și per-
soanei lor, netrebnice!

Vă scriu sub impresia
unor dezvăluiri ce mi s-au făcut
azi, în urmă cu câteva ore, cu
titlu particular și cu totul
întâmplător, despre unul dintre
tinerii care, în 1990, făceau
scut și sluș în jurul
dumneavoastră, în căutarea
unei cariere politice și profe-
sionale. Nu-i grav să aspiri la o
carieră, totul este ca ea să nu
depășească prea mult nivelul
de competență profesională,
așa cum s-a întâmplat de cele
mai multe ori cu cei care v-au
fost alături. În frunte, din nou,
cu cei doi prim-miniștri
pomeniți mai sus!… Prea
multă incompetență ați toleat
în imediata dumneavoastră
apropiere, domnule Iliescu!

De data aceasta este
vorba de domnul Mișu
Negrițoiu!… Aproape că și
uitasem de existența sa, de
acuzele care i s-au adus când
și când în mass media sau în
bârfa politică curentă!… Cât
am avut ocazia să-l evaluez la
diferite ocazii când s-a manife-

stat public, l-am catologat
„ușor peste” nivelul
mediocrității acceptabile. Spre
norocul său, prea des n-a ieșit
în public!… Sau poate că nu
este vorba de noroc, ci de bun
simț, de instinct… Ce-i al lui e
al lui!… A știut să stea în banca
sa cât mai neobservat, neștiut
de toată lumea! De data
aceasta nu este vorba de bârfa
noastră dâmbovițeană și
îndătinată, ci este vorba de
informații care au ajuns la mine
din direcția opusă, adică din
lumea investitorilor străini, pe
care o cunosc prea puțin, dar,
iată, întâmplarea a între-
deschis o ușă care trebuia să
rămână închisă pentru unul ca
mine și așa am aflat că se
pregătește încă o lovitură în
plexul României, în beneficiul
acelorași „investitori” străini. 

Domnule Ili-
escu, aveți obligații de
răspundere în fața Țării pentru
toți indivizii din „echipa”
dumneavoastră pe care i-ați
făcut oameni, iar ei s-au purtat
ca ne-oamenii, ruinând Țara!
Sunteți vinovat și pentru Mișu
Negrițoiu. Mai devreme sau
mai târziu, ce am aflat eu va
afla și DNA! Și va ajunge să
dea și Mișu Negrițoiu so-
coteala pentru faptele sale, în
speță pentru abuzurile și
ilegalitățile prin care încearcă
să elimine una din ultimele
mari firme românești: ASTRA
Asigurări!

Ca om „de-al lui Ili-
escu”, fesenist de nădejde,
Mișu Negrițoiu a ocupat mereu
funcții destul de importante în
domniul financiar. Acum nu știu
și nici nu vreau să știu ce
funcție ocupă. Mi-e destul ce
am aflat: ocupă o funcție care îi
permite să facă ilegalitățile prin
care să scoată de pe piața

asigurărilor o persoană și o
firmă care deranjează
concurenții străini aciuați în
România! Dar mi-e teamă că
în momentul când ilegalitățile
și abuzurile domnului Negrițoiu
vor ajunge în fața DNA, firma
ASTRA Asigurări nu va mai fi
ce este sau nu va mai fi
deloc!… Dacă se mai poate
face ceva în apărarea legii și a
interesului național, eludate de
Mișu Negrițoiu cu cinism ire-
sponsabil, acum se poate face!
Acum e momentul să
interveniți! Repet: aveți
obligația s-o faceți, domnule Ili-
escu! Dacă nu pentru Româ-
nia, măcar pentru familia lui
Mișu Negrițoiu, pentru el per-
sonal! Treziți-l la realitate!… 

…Desigur, unde
merge mia merge și suta! La
cât s-a furat și distrus după
1990, paguba pe care avuția
românească, a românilor, o va
înregistra prin eliminarea AS-
TREI nu va mai fi resimțită
dureros. Cei mai mulți români
nici nu știu cine este Mișu
Negrițoiu. Dar dumneavoastră
știți cine este, domnule Iliescu.
Și dumneavoastră aveți cum
afla ce clocește mintea dom-
nului Negrițoiu, ce ilegalitate
încearcă să facă și este foarte
aproape de reușită! Aveți cum
afla și pe cine a deranjat firma
ASTRA Asigurări, la ce pre-
siuni ale firmelor străine de
asigurări firma ASTRA nu a
cedat! A cedat însă Mișu
Negrițoiu!… Mă pun, domnule
Ion Iliescu, la dispoziția
dumnevoastră cu informațiile
care m-au obligat să
reacționez prin rândurile de
mai sus. Sunteți obligat să vă
intereseze!

●


