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„Luciditatea este conştiinţa 

ordinei spontane.”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Libertatea oricărei „opinii”?! Poate pe manșetaLibertatea oricărei „opinii”?! Poate pe manșeta
buletinului (oficial!) al pușcăriei…buletinului (oficial!) al pușcăriei…

Cezar Adonis
Mihalache

CChiar dacă inițiativa
secesionistă ar fi apărut sub
forma unui articol de opinie
într-o revistă și tot ar fi fost la
limita legii! Căci, dincolo de
libertatea de exprimare,
există câteva lucruri care nu
pot fi aduse, terfelite practic,
în spațiul public. Pentru că
avem o lege! De fapt, aici
este problema… Că nu o
mai avem în forma ei
normală, iar dezincriminarea
penală a ofensei de oricare
fel, mai exact, prin oricare
mijloc, făcută la adresa sim-
bolurilor naționale permite
descreieraților, iredentiștilor
și teroriștilor să pună focuri
(și nu de „veghe secuiască”!)
la fundamentele țării.

Inițiativa respectivă,
și nu „cetățenească”, ci de
grup etnic, nu a apărut într-o
fițuică uitată de lume… Nu a
fost strepezită printre literele
scăpate de sub control în nu-
mele libertății de exprimare
ca opinie editorială! Și nici nu
a fost strecurată „dezbaterii”
publice sub forma unei știri-
șopârlă, așa cum au făcut
iredentiștii cu fiecare dintre
temele pe care apoi le-au
dezvoltat.

De data aceasta,
inițiativa (și toate temele din
ultimele decenii de revizion-
ism au fost, nu subiecte de
opinie, nici păreri, nici vise
strâmbe făcute publice, ci
inițiative în numele unor
fantoșe ale istoriei) a fost
scrisă cu subiect și predicat
într-o formă nemascată. Iar
cel mai grav, pentru noi, ca
posibilități reale de a ne pro-
teja de astfel de agresiuni, a
fost publicată în Monitorul
Oficial al României! Or, dacă
inițiativa apărută în oricare
ziar ar fi trebuit să atragă
după sine și intervenția Par-
chetului, oare ce instrument
al Justiției ar fi trebuit să se
pună în mișcare acum?

Și, da, este șocant!
Pentru că întrebarea
fundamentală este cum a
fost posibil acest lucru? Cum
să apară într-un act oficial al
Statului Român o inițiativă
clar secesionistă? Unde am
ajuns oare? Și mai vrem să
dezincriminăm Abuzul și/sau
Neglijența în serviciu!

Cum este posibil ca
într-un act oficial al Statului
Român (Monitorul Oficial nr.
66, Partea I) să apară un „ar-
ticol” care în oricare

publicație românească ar fi
fost aruncat direct la gunoi
iar autorii trimiși să se caute?

Fie și în numele
„inițiativei cetățenești” nu se
poate publica orice aberație
într-un act oficial al Statului
Român. Și nici nu este o
inițiativă cetățenească atâta
vreme cât este semnată doar
de etnici maghiari (având și
cetățenia ungară!), iar
președinte al Comitetului de
Inițiativă este Arus Zsolt Ist-
van, cel ce se ocupă, chiar în

spațiul primăriei din Gheo-
rgheni, de comemorarea
criminalului de război Albert
Wass!

Altminteri, nu doar că
nu ar trebui să ne mirăm
dacă vom vedea într-un viitor
număr al Monitorului și o
ințiativă prin care să 
se supună referendumului
dezmembrarea României,
dar ar trebui să ne așteptăm
și la folosirea unui act oficial
al României pe post de
buletin de informare între
revizioniști! De la schimbul
de otravă între iredentiștii-
găinari, ăștia care
demontează plăcuțele în
limba română, la teroriștii
care poate așa, la următorul
1 Decembrie, își vor asigura
o comunicare și coordonare
mai eficiente.

Cum a ajuns o
asemenea „inițiativă” să aibă
și un aviz, chiar dacă nega-
tiv, al Consiliului Legislativ,
for al Parlamentului
României, când, pur și sim-
plu, o astfel de aberație nici
nu ar fi trebuit luată în
discuție! Pentru că încălca
din start Constituția
României, bunăoară, fie și
numai prin precizarea
„Ținutul Secuiesc ar urma 
să aibă autonomie
administrativă și politică în
raport cu statul român, iar
limba maghiară ar urma să
fie limbă oficială”, și nu ar fi
trebuit să primească nici
măcar număr de registratură.

Așa, având „avizul”,
și chiar dacă este negativ, nu
înseamnă că cei de acolo și-

au făcut datoria, și, gata, ei
s-au spălat pe mâini și sunt
puri în conștiința lor,
dimpotrivă, pentru că doar lu-
area în discuție de către
acest Consiliul Legislativ, și
trecerea de această etapă, a
deschis posibilitatea, con-
form Legii 189/1999, pentru
a fi publicată în Monitorul Ofi-
cial și acordarea unui termen
de șase luni pentru strân-
gerea celor 100 000 de
semnături necesare.

De ce să stea o țară

întreagă cu sufletul la
gură?… Dacă „inițiatorii”
măscăresc o sută de mii de
semnături? De ce să stăm
apoi cu sufletul la gură în
parcursul pe la CCR, și apoi
în Parlament, când acest
subiect nu trebuia pus pe
hârtie?! Iar dacă a fost pus
pe hârtie trebuia acționat din
prima clipă, iar inițiatorii
trimiși în beciuri!

Constituțional, nu se
pot face legii pe criterii et-
nice! Or, în mod similar, nu ar
trebui să fie la fel de negru
pe alb faptul că nu se pot
depune nici inițiative legisla-
tive în numele unui grup
etnic? Pentru că atunci nici
nu am fi ajuns aici; într-o
situație în care zece etnici
maghiari împung harta țării
cu piuneze pentru a o de-
cupa.

România trebuie să
fie un stat de drept! Dar nu
pentru dreptul unor etnici de
a ne hăcui țara! Și nu putem
sta liniștiți doar pentru că ne
asigură șeful celui mai mare
partid, și președinte al
Camerei Deputaților (ordinea
este aleatorie!), că „având în
vedere componența actuală
a Parlamentului României,
șansele ca un asemenea
proiect să fie votat sunt inex-
istente”. În primul rând, sunt
„asigurările” unui… penal,
apoi nu ar trebui să uităm că
un la fel de „imposibil să ex-
iste” s-a consumat și la case
mai mari!

●

Vom fi din nou ce-am fostVom fi din nou ce-am fost
odată?odată?

George
Petrovai

NNu e sigur 
că înfăptuirea „la virgulă” a
generoaselor promisiuni
pesediste din campania
electorală va orienta țara pe
calea progresului real. Nici
nu-i cu putință acest lucru,
atâta timp cât sporul
producției interne (dacă
există cu adevărat, de ce el
nu este perceput în coșul zil-
nic al cetățeanului de rând?)
arată strașnic de bine numai
în statisticile oficiale, iar
investițiile sunt mai mult
decât penibile.

Așa că actualului gu-
vern Grindragnea, îi rămâne
la îndemână calea bătătorită,
sigur-nesigură și extrem de
perfid-oneroasă a împrumu-
turilor externe. 

Cu atât mai al dracu-
lui acuma când, prin
străduința tuturor cârmuirilor
postdecembriste, pe umerii
slăbiți ai României deja
apasă povara celor aproape
100 de miliarde dolari și când
este bine știut că a împru-
muta bani doar pentru a
putea cumpăra grosul ali-
mentelor și a face față celor-
late nevoi (furtișaguri subtile
sau fățișe, lefuri și pensii), se
cheamă a submina viitorul
nației și al țării prin apocalip-
tica forță rezultată din
înfrățirea imposturii cu necin-
stea politizată și trădarea
programată.

Și nu proteicul PSD a
fost la butoanele puterii cel
mai mult timp în acest cata-
strofal postdecembrism, deci
nu el este tatăl baroniadei și
al poligenocidului (financiar-
economic, moral-spiritual,
cultural-identitar) la care a
condamnat actuala generație
și Dumnezeu știe câte din
generațiile următoare?…

Cu toate că țara era
acceptabil industrializată și
fără niciun sfanț datorie
externă, totuși, cuplul
Ceaușescu a fost învinuit 
de subminarea economiei

naționale (sic!), apoi – în
chiar ziua de Crăciun a fa-
tidicului an 1989 – la iuțeală
împușcat. 

Prin comparație (în-
tregul complex economic
național desființat și România
prefăcută în colonie, datoria
externă de circa 100 miliarde
și alte mii de miliarde sfeter-
isite, milioane de români
aduși la sapă de lemn și
peste patru milioane dintre ei
plecați în străinătate,
educația în derivă, sănătatea
biologică mai mult 
decât îngrijorătoare și 
cea moral-spirituală 
într-o stare alarmantă), 
ce-ar merita toți 

acești politruci/ torționari
postdecembriști, în primul
rând ciocoii porecliți baroni,
cu toții ieșiți din mantaua
moscovito-bolșevică a lui Ion
Ilici Iliescu?

Teamă mi-i că toate
aceste firimituri aruncate
boborului, bani fără
acoperirea valorică dată de
productivitatea muncii și un
comerț exterior dinamic, vor
genera o atare inflație, încât
nu peste mult timp ne-om
trezi din nou milionari. Dar
milionari calici, căci vom intra
în magazine cu geanta
burdușită de bancnote și vom
ieși din ele cu punga de ali-
mente tot mai goală…

Atenție mărită din
partea cetățenilor cu glagore
la manevrele pesedisto-ald-
iste în ceea ce privește
intenția spălării penalilor de
păcate printr-o strâmbă lege
a amnistiilor și grațierilor.
Vasăzică un sfidător calcul
politic de felul următor:
Boborului i-am azvârlit un os-
cior de ros, iar noi ne vom
face făcutele, cu biografiile
înălbite și forțele într-ale
ticăloșiei zdravăn întărite! Ne
amintim că asta este marota
pesediștilor și aliaților lor, pe
care cu siguranță ar fi con-
cretizat-o în urmă cu trei ani,
dacă maculatul Victor 
Ponta ajungea președintele
României.

●
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Peștera Piatra AltaruluiPeștera Piatra Altarului

George V.
Grigore

PPeștera Piatra Altaru-
lui din Munții Bihorului (Platoul
Padiș) a fost descoperită în
anul 1984 de către clujanul
Daniel Cârlugea ce făcea parte
dintre speologii Clubului Po-
litehnica din Cluj și este
considerată una dintre cele
mai frumoase cavități carstice
subterane din România și din
Europa. Această peșteră,
cunoscută și sub numele de
Peștera din Piatra Ponorului,
are patru mari galerii („Palatul”,
„Paradisul”, „Geoda” și „Altarul
Urșilor”) și o lungime totală de
3 146 m. Ea se află într-o arie
protejată de interes național ce
corespunde categoriei a III-a
IUCN (rezervație naturală de
tip speologic), situată în județul
Cluj, pe teritoriul administrativ
al comunei Mărgău.

Rezervația naturală
declarată arie protejată prin
Legea Nr. 5 din 6 martie 2000
publicată în Monitorul Oficial al
României Nr. 152 din 12 aprilie
2000 (privind aprobarea plan-
ului de amenajare a teritoriului
național - Secțiunea a III-a - arii
protejate) se întinde pe o
suprafață de două hectare și
este inclusă în Parcul Natural
Apuseni. Aceasta se supra-
pune ariei de protecție specială
avifaunistică - Munții Apuseni -
Vlădeasa. Aria protejată
reprezintă o peșteră (cavernă
de interes științific) aflată în
versantul drept al Văii Ponoru-
lui desfășurată pe patru nivele
(un nivel activ, unul semiactiv
și două fosile), cu mai multe
galerii ce prezintă o varietate
de forme concreționare
(speleoteme calcitice) și scurg-
eri parietale unice. Se face
remarcată în rândul cavităţilor
carstice datorită nenumăratelor
elemente de detaliu cu care

este împodobită.
Din cele peste 1900

de peşteri situate pe teritoriul
ţării noastre, clasând Romania
pe locul II în Europa drept ţara
cu cele mai multe peşteri,
Peştera Piatra Altarului joacă
un rol deosebit de important în
descoperirea unei lumi conser-
vate într-un masiv de calcar,
departe de schimbările rapide
ale secolului vitezei. Peștera
Piatra Altarului nu a fost
amenajată pentru public, fiind
deschisă doar pentru cercetări

științifice de specialitate. Ea a
fost încadrată în categoria A, în
care se regăsesc peșterile de
valoare excepțională care, prin
interesul științific sau unicitatea
resurselor sunt reprezentative
pentru patrimoniul speologic
național și internațional.  În
spațiul subteran creat de di-
zolvarea calcarelor ne apare
din întunericul catifelat
„Palatul”, o sală înaltă de 30 m,
precedată de o anticameră
(unde descoperim „Bal-
dachinul”), întreaga zonă fiind
împodobită cu formațiuni geo-
logice rare, respectiv curgeri
mari de calcit și domuri înalte.
Palatul are forma unei cate-
drale gotice, înaltă și îngustă,
fiind flancată de coloane sta-
lactitice și stalagmitice de 15 –
20 m înălțime. Este un monu-

ment de arhitectură carstică
subterană unic în felul său în
România. Galeria „Paradisul”
ne apare aproape ca o sinteză
a întregii peșteri, având spații
generoase sprijinite pe
coloane și discuri, geometrii
cristaline ascunse sub ochiuri
de apă clară, depuneri diafane
de ace calcitice, unice în
peșterile noastre.

Galeria Paradisului se
sfârșește într-un mod
neașteptat, cu un pârâu de
„mondmilch” (în traducere

„lapte de lună”), – o pastă
fluidă, de un alb nepământean,
ce izvorăște dintr-o crăpătura a
masivului calcaros în care se
dezvoltă peștera – ce curge
printr-o galerie ce abundă în
formațiuni, coloane, discuri,
macrocristalele de calcit, buz-
dugane, nuferi, cristalele
scheletice de calcit, în formă
de triunghiuri cu concavități,
stalagmite monocristal,
coloane tip palmier, draperii,
coralite, gururi pline cu perle
de peșteră și alte bijuterii ale
acestei împărății
subpământene. La baza
peșterii s-a dezvoltat pe scară
largă un alt fenomen și anume,
sub oglinda lichidă nemișcată,
apa supramineralizată a
tapetat totul cu minunate și
strălucitoare cristale perfecte

de calcit. Fenomenul este rar
întâlnit pe întreg globul și el
face ca galeria „Geoda” să fie
una dintre superlativele dome-
niului subteran. Un popas în
acestă „Geodă” este o
experiență unică, un prilej de
meditație asupra perfecțiunii
cristaline.

Peștera mai ascunde
și alte minunății, precum „Al-
tarul Urșilor”, care este o ga-
lerie orizontală cu bolți arcuite,
denumită și „Citimirul Urșilor”.
Ursul de cavernă – „Ursus
Spelaeus”- era un locuitor
obișnuit al peșterilor în timpul
ultimelor perioade glaciare.
Aici, în această zonă a peșterii,
se pot observa un mare număr
de cranii de urși tineri și de pui,
iar unele dintre acestea abia se
mai ghicesc sub stratul gros de
calcite depus în miile de ani ce
au trecut de la extincția aces-
tei specii de urs. Ce frapează
la un moment dat este o
așezare puțin ciudată a unor
crania de urs. Astfel, avem
patru cranii așezate în cerc, cu
fața spre exterior, iar unul din
cele patru este întors invers.
După părerea mea, intervenția
omului în acest osuar de urs a
avut o semnificația mult mai
importantă decât aceea de a
pregăti pentru vânătoarea ur-
sului tinerii încă neobișnuiți cu
acestă activitate necesară, dar
riscantă. Nici iertarea pe care
și-o cereau marelui zeu al
urșilor la pornirea în aceste
vânători nu cred că este
cuprinsă în acest mesaj. Dacă
luăm în considerare simbolis-
tica transmisă pe mai departe
timp de mii de ani, mesajul
este posibil să fie acesta: ciclul
A – D (Cele patru vârste ale
Pământului; Rama pământului
zis plat; de unde și Zeul Rama
(Raman), Roma (Roman; frații
Romulus și Remus, din care
unul ară (întoarce) pământul;
precum Cain și Abel, din care
unul moare), sau România

(Rămân, Rumân – legat de
pământ prin naștere)) se va
închide la un moment dat, iar o
lume va dispărea prin cata-
clism (se va da peste cap). A
fost ales ursul pentru acestă
reprezentare simbolică pentru
că este un animal omnivor, ca
și omul. De aceea au fost
așezate craniile în formă de
cruce (sau de stea; privind în
cele patru direcții, ca într-o
răscruce de drumuri), iar cel de
al patrulea craniu este întors
invers (Lumea amestecată,
bulversată, căucă (Căuaș,
Ciucaș, Băcău), sau năucă).
Aceste mesaje au fost trans-
mise prin Vechea Biserică
Valaho – Egipteană, cea
creată de Geții de Aur primor-
diali, cea care a încercat timp
de milenii să ne pună în gardă
asupra marelui pericol ce ne
paște periodic.

Pentru a fi vizitată
Peștera Piatra Altarului, în-
cepând cu anul 2013 sunt
necesare două aprobări ma-
jore: una din partea Comisiei
Patrimoniului Speologic, alta
din partea Parcului Natural
Apuseni. Acest regulament se
aplică pentru vizitarea oricărui
alt vestigiu cavernicol de
asemenea categorie de pe ter-
itoriul României. Vizitarea
peşterii nu se poate realiza
decât în grupuri însotiţe de pro-
fesori specializaţi, sau spe-
ologi, cu echipament adecvat. 

O vorbă românească
spune că „Ce-i frumos e rupt
din Rai!”. Așa este și Peștera
Piatra Altarului, o bucățică
dintr-un Rai născut aici, pe
plaiuri bihorene. Să ne
bucurăm că putem 
adăuga și acestă bijuterie
subpământeană celorlalte co-
mori ale minunatei noastre țări,
România. 

●

Fundaţia Andrei Mureşanu „Deşteaptă-te, române!” - Fundaţia Andrei Mureşanu „Deşteaptă-te, române!” - 
o prezență inedită în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos!o prezență inedită în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos!

Forumul de la Davos, care a reunit în aceste zile cei mai influenți lideri fi-
nanciari din lume, a dezbătut, printre alte probleme, și pe cea a schimbărilor cli-
matice, care afectează întreaga planetă. Forumul Economic Mondial (World
Economic Forum) s-a desfășurat în perioada 17-20 ianuarie 2017, reunind la
Davos-Klosters, Elveția, liderii politici și economici ai lumii. Tema centrala a întâl-
nirii din acest an a fost leadershipul responsabil.

La invitaţia domnului Roland Schatz, Fondator şi CEO al Media Tenor In-
ternational AG, Zurich, şi Co-Fondator al Institutului ONU pentru Indicele Global
al Sustenabilităţii (UNGSII), domnul Andrei Sever Mureşan, Preşedintele şi Fonda-
torul Fundaţiei Andrei Mureşanu „Deşteaptă-te, române!”, a participat în perioada
17-20 ianuarie 2017 la Forumul Economic de la Davos, susținând două discursuri
în cadrul acţiunilor intitulate Reputation Labs iniţiate de către Media Tenor Inter-
national AG şi Brand S.A. în zilele de 18 şi 20 ianuarie în cadrul panelurilor intit-
ulate Integration Index şi CSR Index alături de nume importante precum Michael
Moller, Director General al ONU (Geneva), Muhammad Yunus, laureat al Premi-
ului Nobel pentru Pace (Pakistan), Excelenţa Sa domnul Jose Eduardo dos San-
tos, Preşedintele Republicii Angola.

Inițiat în 2014 de către Michael Moller, Directorul General al Organizației
Națiunilor Unite din Geneva, și Roland Schatz, Fondator şi CEO al Media Tenor
International AG, Zurich, Institutul ONU pentru Indicele Global al Sustenabilităţii
(UNGSII) a fost fondat pentru a dezvolta metrici și indici pentru corporații și țări
pentru a detecta cât de consistente sunt operațiunile lor în ceea ce privește dez-
voltarea durabilă/ sustenabilă. A fost fondat pentru a deveni un game changer în
metodologia de evaluare a performanței sustenabilităţii.

Institutul ONU pentru Indicele Global al Sustenabilităţii (UNGSII) este
inițiativa îndrăzneață, integrală și non-politică aprobată de Organizația Națiunilor
Unite pentru măsurarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (SDG). SDG -
campania ONU pentru a aduce planeta la o sănătate optimă, calitatea vieții și a
sustenabilităţii - a fost dezvoltată de către și convenită prin contract, de toate cele
193 de țări din lume, în anul 2015. Beneficiind de suport extins inter-sectorial, mi-
siunea UNGSII este de a „Educa, Fundamenta și Activa” capital și alte resurse la
nivel mondial pentru a realiza pe deplin SDG până în 2030.

Obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG) s-au dovedit a fi cel mai mare
succes al Organizației Națiunilor Unite, deoarece a întrunit liderii mondiali după
Primul Război Mondial. SDG reflectă realizarea că planeta noastră are nevoie de
o entitate globală, acceptată la nivel global- și măsurabilă - campanie de susținere
și securizare la nivel mondial a intereselor umane. Atunci când Kofi Annan și
Michael Moller au inițiat Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului la sfârșitul anilor
'90 au făcut-o pentru că şi-au dat seama că ONU, are nevoie să dovedească fap-
tul că ar putea oferi o valoare reală. Lansarea campaniei globale SDG în anul
2015 a inspirat fiecare națiune să ducă SDG la nivelul următor.

În același timp, fostul membru în Consiliile de Administraţie ale FMI și
Băncii Mondiale, domnul Jacques de Groote, a fost abordat de către băncile cen-
trale și guvernele din Europa de Est și Africa în vederea dezvoltării unei abordări
mai transparente şi sistematică. Această abordare ar asigura că proiectele de
infrastructură sprijinite de Banca Mondială, USAID şi altele pot fi reglementate în
conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG) pentru a lupta împotriva
corupției și a îmbunătăţi guvernarea în sectorul guvernamental. Alături de Jacques
de Groote, sub umbrela FUNDAȚIEI ANDREI MUREȘANU „Deșteaptă-te,
ROMÂNE!” au fost create două companii care pot gestiona aceste proiecte într-
un mod eficient și durabil. Ambele companii sunt deținute sută la sută de către
fundaţie, care sprijină proiectele de educație și de sănătate din Europa de Est și
din Africa.

NOILE PERSPECTIVE ALE FUNDAŢIEI ANDREI MUREȘANU „DEȘTEAPTĂ-
TE, ROMÂNE!” ÎN COLABORARE CU INSTITUTUL ONU PENTRU INDICELE

GLOBAL AL SUSTENABILITĂŢII

Să îmbunătăţească calitatea vieţii locuitorilor din comunităţile local; Să
dezvolte proiecte sociale şi umanitare; Să creeze şi să utilizeze noile tehnologii
pentru: energie, apă, alimentaţie, reciclare şi sănătate

Biroul de presă al FUNDAȚIEI ANDREI MUREȘANU „Deșteaptă-te, ROMÂNE!”



4 Tichia de politician

Dincolo de limite. Basarabia la capătul disperării…Dincolo de limite. Basarabia la capătul disperării…

Galina
Martea

FFără a da careva
nume concrete, Basarabia
după douăzeci și cinci de
ani de independență este în
pragul unor schimbări radi-
cale, în pragul unor
schimbări care ar putea
stopa și care ar putea dis-
truge până în talpă
aspirațiile de reîntregire a
neamului românesc. Este o
situație cât se poate de
critică care ar putea provoca
mari neînțelegeri între
păturile sociale, acestea
fiind deja dispersate în di-
verse orientări politice și nu
numai. Totodată, conform
realității existente, este o
stare a lucrurilor favorabilă
pentru o bună parte 
a clasei dominante, însă
nefavorabilă pentru poporul
român din Basarabia.

Discordia creată s-a
realizat în urma alegerilor
prezidențiale din 13 noiem-
brie 2016, iar debutul
schimbărilor a început 
să devină real din 
momentul inaugurării noului
președinte de țară. Astfel,
situația existentă a luat o
întorsătură radicală prin
care evenimentele social-
politice decurg sub o notă
deosebit de tristă, iar
poporul, în mod special
poporul român din Basara-
bia, este nedumerit de tot
ceea ce se întamplă. În
același timp, aproape în-
treaga clasă politică, indifer-
ent de orientare, s-a abatut
de la convingerile presta-
bilite, astfel creând impesia
de indiferență totală față de
tot ceea ce se întâmplă, 
față de interesele și 
valorile naționale, față 
de necesitățile poporului
băștinaș. Cu atât mai mult,
partidele de dreapta, centru-
dreapta, extrem de divizate
și mărunțite fără rost, nu
mai formează o unitate
indisolubilă care ar promova
în modul cel mai hotărât
problema de reîntregire a
neamului românesc și, în
același timp, de menținere a
unei poziții ferme către valo-
rile occidentale.

În modul acesta
situația creată în cadrul țării
deschide drumul larg și
deplin partidelor de stânga,
centru stânga, care dețin o
majoritate prin mandatele
din Parlamentul Moldovei și
care, totodată, promovează
o politica mai mult sau total
orientată către răsărit. În
acest sens, cu o mică
abatere, dacă să ne referim
la activitatea, ideologia și
convingerile partidelor
politice, atunci s-ar pre-

supune, în mod normal, că
fiecare orientare politică are
dreptul de a promova tot
ceea ce îi este specific car-
acterului propriu. Dar,
totodată, este regretabil fap-
tul că partidele politice atât
de dreapta, cât și de stânga
nu-și onorează în mod
obiectiv promisiunile presta-
bilite în tot ceea ce ține de
fenomenul politicii abordate,
curent ce are tangență în
problemele unui stat. Cu
atât mai mult, dacă să ne

referim la interesele
naționale/valorile culturale
naționale/valorile identitare
naționale, atunci, indiferent
de orientarea politică, par-
tidele politice ar trebui, în
mod normal, să se coag-
uleze și să pledeze pentru
un scop comun și acea
mișcare care ar stimula și
motiva în sens pozitiv
situația socială și, nu 
în ultimul rând, înlăturarea
dezastrului economic/so-
cial/politic care se află la un
nivel înspăimântător în
cadrul țării. Cu atât mai
mult, un președinte de țară
venit în capul puterii ar urma
să fie preocupat, în mod pri-
oritar, de bunăstarea
poporului și înlăturarea
consecinșelor nefaste ce au
dominat țara și anume:
sărăcia, corupția, inflația,
lipsa locurilor de muncă, de-
gradul social-uman, etc; ar
urma să fie interesat și
obligat să mențină, să pro-
moveze și să păstreze în
mod distinct valorile
naționale; și, nu în ultimul
rând, să continue și să pro-
moveze/înainteze acele
acțiuni care au fost conce-
pute odată cu proclamarea
independenței din 1991. În
acest sens, este extrem de
necesar de a prelungi cursul
evenimentelor și al
acțiunilor care să răspundă
necesităților reale ale
poporului și anume:
menținerea valorilor iden-
titare naționale ce sunt car-
acteristice propriei țări.

În cazul dat, poporul
român din Basarabia, cât și
întreaga țară sub numele de

R. Moldova, fiind parte
componentă a tot ceea ce
este latinesc sau mai bine
zis a tot ceea ce este de
origine latină, are tot dreptul
să pretindă către valorile
identitare românești, în
consecință, reunificându-și
destinele precum în cazul
nemților/a Germaniei, ex-
emplu cât se poate de onor-
abil. Însă tendința de a te
reuni cu alte culturi și tradiții
cum ar fi cea slavonă, de
exemplu, ceea ce dorește

să realizeze noul președinte
al R. Moldova, aș spune că
nu este absolut deloc o
aspirație rezonabilă.

Cu certitudine, ni-
meni nu are nimic contra
culturii slavone, dincontra
este foarte bine văzută în
sistemul de valori
multinațional și, nemijlocit,
foarte bine apreciată și cu
multă noblețe la nivel mon-
dial. Dar totuși, noi suntem
latini și locul nostru este în
altă parte, acolo unde există
cultura latină, limba română,
acolo unde este suflarea și
sângele dacilor. Vrem sau
nu vrem noi acest lucru,
însă toate acestea sunt ale
noastre din moși-strămoși.
O altă parte a problemei
este că se pot menține
relații de prietenie, de co-
laborare economică, etc., cu
țările dinspre răsărit, acest
lucru nimeni nu-l poate in-
terzice. Însă, mai grav este
cazul atunci când lucrurile
se confundă și vin interpre-
tate sub o anumită intenție
sau un anumit scop per-
sonal. În acest caz, situația
devine cu adevărat tragică,
iar rezultatul final ar putea fi
destul de dramatic pentru
poporul român din Basara-
bia. Sub aspectul acestei
intenții care, posibil, ar
putea fi realizată cu
adevărat în practică, ar im-
pune procese și schimbări
istorile ce vor recăpăta o
formă absurdă/necontrolată
a evenimentelor care vor fi
în contradicție cu păturile
sociale și președintele țării.

Astfel, de la o zi la
alta schimbările istorice ale

proceselor sociale și politice
din R.Moldova devin tot mai
pronunțate, oscilând cu ac-
cente tot mai negative în
existența poporului, în mod
special al celui băștinaș,
deci al poporului român din
Basarabia. Poporul adus la
limita disperării înfruntă
enorm de greu modificările
ce au loc în cadrul țării după
alegerile prezidențiale din
13 noiembrie 2016, acestea
apasând și mai nemilos în
existența socială/cotidiană.

Strigător la cer ar fi prea
ușor de spus, însă există și
o altă latură care nu mai
poate fi tolerată, aceasta
provocând revoltă și in-
dignare totală în rândul
maselor prin faptul că noul
președinte de țară nu-și mai
aduce aminte de promisiu-
nile făcute în campania
electorală din toamna anului
2016. Dar și mai trist, noul
președinte de țară a început
să implementeze reguli de
joc în administrare destul de
provocatoare pentru propria
țară și propriul popor.
Necătând la altele, una din
ele este intenția/declarația
de a anula Acordul de
Asociere a R. Moldova cu
Uniunea Europeană, privind
libera circulație a cetățenilor
în țările dezvoltate ale Eu-
ropei. Implementarea în
practică a acestei declarații
ar fi extrem de gravă pentru
cetățenii din Moldova,
deoarece aceasta este
unica posibilitate în salvarea
vieții de sărăcie/mizerie și
nedreptate socială în pro-
pria țară, astfel emigrând
spre țările Occidentului.
Este cazul de menționat că
exodul masiv al populației
spre alte țări a crescut și
mai mult în ultimul timp.

Potrivit unui studiu
realizat de Organizația
Națiunilor Unite, R. Moldova
este lider la nivel mondial în
topul țărilor care pierd zilnic
cei mai mulți cetățeni, re-
spectiv, în fiecare zi țara
rămâne fără 106 cetățeni,
migrația fiind fenomenul
principal al existenței. 

Dacă această

intenție privind anularea
Acordului sustenționat va
deveni o realitate, cât și alte
lucruri care tind de a fi real-
izate de președintele actual
al țării, atunci ne întrebăm:
care va fi soarta reală de
mai departe a cetățenilor din
Moldova?

Necătând la
întrebări și răspunsuri, la
certitudini și incertitudini, în-
trebarea de ultimă oră și în-
trebarea de bază este: cine
va salva poporul român din

Basarabia, cine va salva
Basarabia de curenții provo-
catori ce distrug nemilos
identitatea și valorile
naționale, astfel lovind put-
ernic în libertatea și dreptul
omului la o viață 
decentă pe propriul pământ
strămoșesc?

Luând în
considerație faptul că par-
tidele politice de dreapta,
centru-dreapta la ora
actuală sunt minimalizate în
decizii, atunci s-ar pre-
supune că unicul organ
hotărâtor în salvarea
situației create ar fi Sfatul
Țării – 2, care pledează cu
adevărat pentru reîntregirea
neamului românesc și pen-
tru salvarea poporului
român din Basarabia –
popor care se află la
răscruce de drumuri și într-o
situație extrem de precară
care depinde de voința
cuiva și de împrejurări
neprevăzute. 

Cu siguranță, este și
va fi foarte greu de realizat
acest lucru în condițiile când
puterea statală/ puterea
prezidențială pledează pen-
tru o altă orientare. Aseme-
nea condiții social-politice
impun reguli de decizie care
contravin necesităților reale
ale poporului. 

●



Ghimpele Națiunii

Noaptea strigoilor penaliNoaptea strigoilor penali

Cezar Adonis
Mihalache

DDa! Ar da foc la țară
fără cel mai mic regret! Ar
arunca-o în haos fără să le
pese că ar putea fi și ei
măturați de pe funcții. De
fapt, nici nu le mai arde de
acele funcții. Au obținut
ceea ce li s-a cerut! Iar un
foc pus sub țară le-ar
asigura ruinele de cenușă
ale statului de drept sub
care să fie îngropate
dezincriminările lor, sub
care să mascheze
rădăcinile răului pe care l-au
sădit. Pentru că o țară care
ar ajunge în pragul
destabilizării va fi mult prea
ocupată în ultimele ei efor-
turi de a-și păstra unitatea,
de a-și proteja identitățile
din părțile ei, civice și
instituționale, pentru a le
ține pe toate acestea
laolaltă, și nu ar mai avea
timp să se uite după penalii
politici ajunși liberi.

Cei ce se întrebau
ce culoare au strigoii politici
au primit acum răspuns… L-
au primit în miez de noapte
dinspre guvernul infracțional
Grindeanu. L-au primit într-
o revărsare de sfidare roșie.
Și, nicicând în ultimul sfert
de secol, țara nu a fost mai

fățiș sfidată. A fost sfidată,
nu doar la ea acasă, ci în
sufletul ei.

Totuși, penalii nu au
reușit încă să facă lucrul cel
mai important pentru ei: să
îngroape statul de drept! L-
au împachetat în hârtiile lor
oficiale, l-au imprimat pe
toate părțile cu apostilele lor
guvernamentale, i-au croit
din cel mai important act ofi-
cial al statului, un copârșeu.

Dar atât! Nu au reușit mai
mult. Acum stau cu el pe
masă pentru că nu-l pot
duce la groapă. Și nu vor
putea îngropa statul de
drept cât timp oamenii vor fi
în stradă.

Îl pot umili și  ne pot
umili! Dar nu asta contează!
La câte umilințe a răbdat

acest neam decenii întregi,
nu din asta o să ni se tragă
clopotele în dungă! Ne pot
și sfida! Și pot aprinde câte
focuri vor sub vreascurile de
manipulare prin care
încearcă să ne dezbine!
Atâta vreme cât oamenii vor
fi în stradă și vor înțelege
măreția rostului pe care
orice generație, unele de
mai multe ori în timpul
existenței lor, îl poate avea

la o cumpănă a istoriei, nu
suntem pierduți!

Și este greșit să ne
plecăm fruntea pentru a ne
lamenta cât de rușine tre-
buie să ne fie că suntem
români. Lor trebuie să le fie
rușine pentru ceea ce au
făcut! Nu nouă pentru
faptele lor. Nouă doar dacă

tăceam și țineam cârpa des-
tinului peste o mămăligă
atât de des luată în
derâdere.

Și nu este nevoie ca
mămăliga să explodeze. Nu
avem nevoie de violență.
Pentru că pe asta se
bazează ei acum.
„Mămăliga” trebuie doar să
se reverse sub forma drep-
tului nostru de a nu tăcea și
de a ne striga dreptul la

Demnitate, la Adevăr, 
la stoparea restaurației
declanșate de politicienii pe-
nali.

De astăzi, rostul
ieșirii noastre în stradă va fi
altul. Pentru că nu vom mai
putea fi acolo doar ca
demonstrați. Ci în rolul de
gardieni ai țări și ai statului

de drept. Ne-au trebuit 27
de ani să învățăm cum se
iese în stradă, 150 000 de
oameni reprezentând un
punct de la care
manifestațiile noastre nu vor
mai fi niciodată schiloade
sau cu inși dansând pin-
guinul!

P.S.:

Și cel mai aprig
cârcotaș al primei descălecări
a președintelui Iohannis la
Guvern are acum dovada a
ceea ce șeful statului a
împiedicat atunci. Și ar mai fi
putut împiedica poate o dată,
de două ori. Dar guvernul a
lucrat tâlhărește. Iar cu tâl-
harii nu poți lucra democratic.
Totuși, crucială este stabili-
tatea țării… Or, s-ar putea ca
prețul supraviețuirii statului
de drept să fie tocmai
închiderea ochilor în fața
acestei tâlhării deja făptuite.
Căci avem o balanță în care,
pe de o parte, se află stabili-
tatea statului român, iar, pe
de altă parte, zecile de nume
din dosarele ce vor fi dezin-
criminate. Și care, în cele din
urmă, sunt doar numele unor
muritori… 

●
Fumigena Ghiță și grațierile cu dedicațieFumigena Ghiță și grațierile cu dedicație

Iulian
Chivu

SSerialul dezvăluirilor
nu știu cât de căutatului, dar
sigur negăsitului Sebastian
Ghiță, pentru mine, deja ține
de ridicol încă din start; im-
petuosul Ghiță nu spune
nimic concret și nimic mai
mult decât spusese deja.
Deocamdată, singurul efect
ar fi trecerea în rezervă a
generalului Florian Coldea de
la SRI care va fi comis
imprudența de a cădea în
mrejele generozității lui Ghiță.
Rațiunea: asupra serviciilor
nu trebuie să planeze suspi-
ciuni de acest gen. Altfel,
magistrații serioși nu se lasă
orbiți cu fumigene. Și, dincolo
de perdeaua lor de fum,
Ghiță, Ponta, Dragnea,
Tăriceanu și atâția alții care
au deja dosare pe rol nu văd
cum ar putea profita;
dosarele lor își urmează cur-
sul în instanță, se vor
pronunța verdicte, numai că
pedepsele privative de liber-
tate nu vor mai fi executate,
puterea protejându-și
justițiabilii cu acte de
clemență, ceea ce constituie
„planul B”. Plan aflat în con-
tradictoriu cu presa și așa
divizată de interese extrapro-
fesionale și de patimi, încât
uită de cele câteva pronume
de politețe și formule
reverențioase pentru

demnitățile constituționale tot
așa cum uită și de normele
minime ale echidistanței.

Noul ministru al
Justiției, Florin Iordache,
asigurat că „procurorii
lucrează sub autoritatea min-
isterului său” se îngrijește
acum să promoveze
Ordonanța de Urgență
privind grațierea unor
pedepse, deși procurorul
general Augustin Lazăr resp-
inge inițiativa șefului său și
susține că această ordonanță
este penibilă și, în
consecință, ar induce ideea
că românii nu pot avea în-
credere în Justiție, de unde
actul de clemență.

Reacția publicului nu
a întârziat să se manifeste la
adresa guvernului instalat de
numai două săptămâni. 

În București, Cluj-
Napoca, Timișoara, Brașov,
Iași, Sibiu, chiar și în Craiova
Olguței Vasilescu s-a scandat
vehement: „Dragnea, nu uita,
România nu-i a ta!” , „Vrem
legi pentru popor, nu pentru
penali!”, „Fără amnistie, vă
vrem la pușcărie!”, „PSD,
ciuma roșie!”, „DNA, nu
renunța!”, „Locul hoților e la-
nchisoare, nu la guvernare!”
etc. Liviu Dragnea nu s-a mai
arătat pe niciun post de tele-
viziune, el fiind dincolo de
Ocean de unde trimite poze
cu triumful misiunii sale, iar
România TV (acuzată de
Valentin Jucan, membru

CNA, de complicitate în cazul
Ghiță) și Antena 3 au abordat
alte subiecte fulminante
decât cele din stradă. Doar
Codrin Ștefănescu, pe un alt
post de televiziune, sugera
cu causticitate evidentă că în
stradă sunt câteva sute de
manipulați (deși erau de or-
dinul miilor), dând de înțeles
că votul electoratului a fost
covârșitor și legitimează
inițiativele PSD, chiar dacă
unele au fost omise din Pro-
gramul de guvernare vânturat
sub nasul românilor în cam-
pania electorală. Și tot mier-
curi, la ședința de guvern,
președintele Klaus Iohannis
și-a exercitat pentru prima
dată dreptul de a prezida în-
trunirea să se asigure că nu
se promovează o astfel de
ordonanță; ulterior si-a expri-
mat energic opoziția față de
ea și i-a cerut retragerea.
Ministrul Florin Iordache, ur-
mând probabil o ingerință, nu
a avut decât să-și trimită
inițiativele în dezbatere
publică și, spre consultare, la
CSM, la Înalta Curte și la Par-
chetul General, cu precizarea
că se ia în calcul doar
grațierea, nu și amnistia.
CSM a respins deja rațiunea
ordonanței. Ar urma ca, după
ce se obțin avizele, să se dis-
cute în Guvern proiectul de
ordonanță.

În condițiile unei
majorități lejere în Parlament,
susținerea e asigurată fără

emoții. Românii și-au manife-
stat sensibilitatea în legătură
cu politicienii destinatari ai
actului de clemență, pe lângă
ei urmând să se grațieze
jumătate din cuantumul
pedepsei celor care au îm-
plinit 60 de ani, femeile gra-
vide și care au în întreținere
minori sub cinci ani și cu
restul de pedeapsă deținuții
diagnosticați cu boli incur-
abile în faze terminale ‒ act
într-adevăr de clemență.
Acestora însă li se adaugă
grațierea tuturor celor care au
pedepse de până la cinci ani,
inclusiv celor cu suspendarea
executării, cum e, de pildă,
Liviu Dragnea (acesta se
teme însă de soluția ce se va
da în dosarul DGASPC Tele-
orman și declara: Măcar
până atunci să apuc să pun
în practică o mare parte a
programului de guvernare
pentru ca România să intre
pe un curs care să nu mai
poată fi schimbat). Nu se
grațiază recidiviștii,
infracțiunile cu violență și nici
pedepsele pentru acte de
corupție. Fumigena
dispărutului Ghiță (despre
care și Dragnea crede că e
ascuns pe undeva prin țară și
râde de noi) pare să fi trezit
din amorțire CNA ca urmare
a unor sesizări remise proba-
bil și de DNA. Îndreptățită să
dea o replică atacurilor la
persoană și la adresa
insituției pe care o conduce,

Laura Codruța Kovesi,
apreciată de diplomația
americană, de cea germană
și decorată de cea suedeză,
va fi sesizat CNA-ul pentru
preluarea complicitară a
dezvăluirilor lui Sebastian
Ghiță, fost deputat PSD
(președinte al Comisiei SRI
din Parlament) și (fost?)pa-
tron al incendiarei România
TV. Șefa DNA a precizat că
Sebastian Ghiță are mai
multe dosare la DNA, unele
spețe fiind deschise inclusiv
în urma unor sesizări ale SRI.
Ascensiunea vertiginoasă a
lui Ghiță, în afaceri și în
politică, însoțită de flerul lui
mercantil, i-a deschis până și
ușile cele mai securizate și și-
a oferit cu generozitate
insidioasă serviciile înda-
torând oameni cu funcții im-
portante și acumulând astfel
capital de șantaj. Nu cred că
anvergura acestui capital
este de natură să atenteze la
statul de drept, pentru că nici
Florian Coldea, nici Victor
Ponta, nici Laura Codruța
Kovesi, în parte sau
împreună, nu constituie statul
de drept, ci sunt sau au fost
doar efemeri slujbași ai
funcțiilor acestuia ce se cer
testate fie și cu fumigene
care, iată, nu pot demola
decât ceea ce este perisabil
și vulnerabil prin sine, nu prin
ceea ce reprezintă.

●


