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„Originalitatea mea stă în faptul

că spun fără ruşine banalul, 

pe când ceilalţi îl caută.”

- George Călinescu
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„Prevenția” noastră, protecția lor…„Prevenția” noastră, protecția lor…

Cezar Adonis
Mihalache

EEi aveau nevoie de
o asemenea lege! 

O „prevenție” pentru
aparatul lor de partid! Pen-
tru acel mecanism ce 
se găsește în esența
administrației locale dar și la
nivelul funcționarilor publici.
Doar că o „Lege a
prevenției”, cu dedicație

fățișă pentru angajații din
administrația locală, cu
eventuale extinderi pe linia
funcționarilor publici, ar fi
generat în stradă un efect
cel puțin similar încercării de
dezincriminare a abuzului în
funcție și a neglijenței în ser-
viciu. 

Așa că au atașat un
amendament pentru a-și
putea imuniza aparatul de
partid unei legi a „prevenției”
gândite pentru mediul de
afaceri. Probabil nu gândite
„inițial” pentru mediul 
de afaceri, ci din start
proiectată pentru a servi 
intereselor administrației
politice pe care șeful PSD s-
a angajat public să o apere.
O inițiativă legislativă în care
„protejarea” mediului privat,
câtă apreciere din partea
unui stat care a închis afac-
eri de miliarde pentru zeci-
male uitate în casa de
marcat!, să reprezinte doar
„matrușka” în care să 
fie strecurate amnistiile
faptelor pentru oamenii din
administrația locală, de la
politicieni și consilieri, la șefii
de consilii județene. 

O lege din care
mediul de afaceri să fi
îndepărtat ulterior prin felu-
rite acte de combatere a
evaziunii inițiate de fisc
(pentru că, nu-i așa?!, car-
acterul evazionist al omului

de afaceri este prezumat),
în așa fel încât, în final,
„Legea prevenției” să
rămână exact ceea ce pare
a fi fost gândită: o lege pen-
tru protejarea aleșilor locali.
Iar în perioada de aplicare a
legii și pentru mediul de
afaceri, zona privată să se
bucure de „acoperirea”
acesteia cât pentru o am-
nistie a celor norocoși.

Graba de a pune pe
masă o asemenea lege a

dus probabil și la marea
eroare din capul treburilor.
Însăși denumirea ei. 

Pentru că prevenție
nu înseamnă „a preveni”,
așa cum dorește a sublinia
textul legii (adică mecan-
isme legale pentru a aver-
tiza „făptuitorul” că a greșit
și a-i acorda răgaz de în-
dreptare), ci înseamnă o
stare de arest preventiv.

Sigur, când se vor fi
sesizat de caracterul de
arest general generat printr-
o lege, numele actului leg-
islativ va fi schimbat în
Legea prevenirii. 

Dar, dacă societatea
nu va impune păstrarea car-
acterului inițial mimat,
crearea unui parteneriat
între instituțiile coercitive ale
statului și mediul de afaceri,
prin uzitarea unor instru-
mente de consultare și în-
drumare înaintea aplicării
sancțiunilor, care au aruncat
în neant firme pentru fapte
minore și penibile, schim-
barea numelui legii nu va re-
zolva nimic. Pentru că 
o protejare mascată a
abuzurilor (politice și de
clan) din zona administrației
locale nu are ce să caute
într-o lege!

Se pot face norme
specifice erorii, neglijenței,
dovedirii bunei credințe în
gestionarea unei decizii

care s-a dovedit în final
abuzivă, dar nu se poate
atașa un bilet de amnistie a
priori pentru cei ce lucrează
și gestionează bugetele lo-
cale și nu numai. Pentru că
un primar care vinde
jumătate din patrimoniul
localității sale și este even-
tual prins, nu poate fi iertat
pur și simplu pentru că se
angajează să îndrepte
abuzul. Și nu poate fi com-
parat cu erorile și

neglijențele generate în in-
teriorul mediului de afaceri
privat.

„Legea prevenției”,
corectată ori nu ca denu-
mire, pentru a fi în acord cu
sensul limbii române, atât
de străină politicienilor (și,
tragic, atât de grăbiți în a se
proteja încât nici măcar nu
catadicsesc să apeleze la
un lector mai răsărit), este
necesară. Pentru că mult
prea ușor anumite instituții
ale statului asaltează un
mediu considerat din start
vinovat și pus pe acțiuni
evazioniste!

●

Brâncuși, un sfânt laic!Brâncuși, un sfânt laic!

Ionuț
Țene

PPe 16 martie se îm-
plinesc 60 de ani de la trecerea
în brațele Domnului a genialului
sculptor român Constantin
Brâncuși. De memoria și
pomenirea sufletului acestei
mari personalități a artei și cul-
turii românești și mondiale, nu
se ocupă MAE, Ministerul Cul-
turii, ICR, cu bugete exorbitante,
sau generalii SRI și politicienii,
care benchetuiesc la vilele de
protocol T14 sau K2, cum,
poate, să subordoneze România
intereselor amabasadelor
străine, ci un scriitor sufletist și
patriot creștin Laurian
Stănchescu. Acesta a inițiat de-
mersurile de a organiza un
parastas chiar la mormântul din
cimitirul parizian Montparnasse
al sculptorului din Hobița, autorul
operei Pasărea Măiastră și a
Coloanei Infinitului. Laurian
Stănchescu a înțeles cu o
intuiție de poet și teolog că su-
fletul lui Constantin Brâncuși tre-
buie pomenit la 60 de ani de la
marea trecere. Până la moarte
Constantin Brâncuși a fost un
creștin ortodox practicant, care
și-a tras sevele creației din sur-
prinderea esențialului credinței
românești și din unicitatea
Sfinților Părinți. Reîntoarcerea la
izvoare, origini și la esențele
dumnezeiești este paradigma
operei brâncușiene. Iar ca un
bun creștin Laurian Stănchescu
vrea să-l pomenească la mor-
mântul geniului din Paris, deși
sculptorul ceruse să fie îngropat
în țară, dar autoritățile comuniste
l-au refuzat, cum Academia RPR
îi refuzase donația operelor și
atelierului pentru că era autor
„burghez” și „reacționar”. Și
atunci, ca și acum, comuniștii
sau cultural marxiștii nu l-au iubit
pe Brâncuși pentru că opera sa
„vorbea” despre esențele
creației, originilor și divinității.
Așa că nu mă miră faptul că nici
astăzi instituțiile statului român
infestate de comunism și neo-
marxism refuză un demers de
pomenire creștinească a lui
Brâncuși și se împiedică la
aducerea trupului geniului în
țară.

De bună credință scri-
itorul Laurian Stănchescu a
bătut la multe uși pentru a fi spri-
jinit în demersul său comemora-
tiv. A fost refuzat de instituții și
chiar, destul de brutal, de marele
patron de fotbal Gigi Becali, care
se reculege la TV și la Muntele
Athos. „M-am întâlnit cu domnul
George Becali la palatul domniei
sale, ideea era să participe și să
sprijine comemorarea lui
Brâncuși din cimitirul Montpar-
nasee. I-am spus că se îm-
plinesc șase decenii de la
moartea „Patriarhului Sculpturii
Moderne”, iar noi trebuie să îm-
plinim un ritual creștinesc la mor-
mântul său. „Cine e ăsta,

Brâncuși? E vreun sfânt? Nu mă
interesează Brâncuși”! Gesturile
care i-au însoțit vorbele erau
pline de dispreț și aroganță.
„Numai un titan spiritual poate
să vadă aura altui titan spiritual,
domnule Becali! Vă urez mult
noroc la bani, domnule Becali!”
a scris Stănchescu pe Face-
book.Cum îl cunosc eu personal
pe Gigi Becali, acesta știe clar
cine este Brâncuși, doar că așa
îi place patronului de fotbal să
epateze cu declarații șocante
spre deliciul presei. Ceea ce n-a
înțeles Becali este tocmai de-
mersul creștin al lui Stănchescu
de celebrare a lui Brâncuși. Be-
cali poate nu știe că Constantin
Brâncuși a fost un creștin orto-
dox practicant și a dus o viață
apropiată de biserică ca un sfânt
laic.

În 1905, Constantin
Brancuşi a fost admis la Şcoala
Naţională Superioară de Arte
Frumoase, din Paris. Aici a slujit
religios, angajându-se ca para-
clisier şi cântăreţ, în Biserica
Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil. Până în ultimele clipe de
viaţă, Brâncuşi a fost un om cu
frică și dragoste de Dumnezeu și
cantor la biserica românească.
În primăvara anului 1957, Con-
stantin Brancuşi și-a simțit
moartea și l-a chemat pe
arhiepiscopul Teofil Ionescu, slu-
jitor la biserica ortodoxă din
Paris. După ce se spovedeşte şi
se împărtăşeşte, sculptorul ol-
tean îi mărturiseşte: „Mor cu
inima întristată pentru că nu mă
pot întoarce în ţara mea”. Deşi
bolnav, Brâncuşi a hotărât ca
patul său să fie mutat din cam-
era lui obişnuită în atelierul în
care a sculptat peste 40 de ani,
unde L-a întâlnit pe Dumnezeu.
Cu ultimele puteri, bătrânul
sculptor a spus: „Nu mai sunt
demult al acestei lumi. Sunt de-
parte de mine însumi, desprins
de propriul meu trup… mă aflu
printre lucrurile esenţiale. Eu mă
aflu acum foarte aproape de
bunul Dumnezeu şi nu îmi mai
trebuie decât să întind o mână
înspre El, ca să Îl pipăi. Îl voi
aştepta pe bunul Dumnezeu în
Atelierul meu.”

George Becali a greșit
că nu a sprijinit inițiativa lui Lau-
rian Stănchescu, dar e problema
lui ceea ce face cu banii săi.
Totuși s-au găsit oameni inimoși
din Diaspora și presa
românească din străinătate să
sprijine organizarea parastasului
de la Paris în memoria acestui
român creștin Constantin
Brâncuși, a cărui operă e o te-
andrie, în care a surprins
legătura dintre poporul nostru,
neamul creștinesc și Dumnezeu.
Constantin Brâncuși a fost ca un
sfânt laic, iar memoria sa
religioasă trebuie pomenită pen-
tru sufletul său mare de român și
creștin ce la iubit pe Hristos.

●
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ICR sufocat de formalism și schematism!ICR sufocat de formalism și schematism!

Ionuț
Țene

DDe când s-a înființat
Institutul Cultural Român pe
scheletul Fundației Culturale
Române în 2003 am avut sen-
timentul unui agregat ideologic
sufocat de formalism și
schematism. Nu am crezut
niciodată în oficializarea
birocratică a crezului cultural al
unei națiuni. Cultura în general
și arta împreună cu literatura în
special nu pot fi încorsetate în
legislații juridice încremenite
de instituții anoste. Cultura e
vie, iar ICR prin promovarea
instituțională a valorilor
(pseudo-valorilor) de fapt
sufocă autenticitatea (talentul).
ICR pare o încremenire în
proiect a culturii române. Ier-
arhizarea oficioasă a valorilor
conform unor canoane impuse
nu ajută actului creației. Para-
doxal, ICR e de fapt „cavoul fu-
nerar” al spiritului cultural
românesc? De-a lungul anilor
am citit și  publicat materiale
de presă depre cum ICR pare
doar o oficină de tocat banii
publici, conform unor coterii de
breaslă și de mafii literare or-
ganizate, construite pe prietenii
și interese subiective. Ce
legătură are banul „ochiul drac-
ului” cu creația autentică,
fecundă și profundă? Niciuna.
De fapt prin ICR se cheltuie
banii românilor din taxe și im-
pozite pentru ca să fie
promovați, în special, prietenii
de casă politici din mediul cul-
tural românesc, iar partidele
să-și mai angajeze clientela
într-o postură comodă și
sinecură bine plătită și

relaxantă pe la unul dintre nu-
meroasele centre de pe mapa-
mond? Asta e imaginea
publică în general?

Am participat în Dias-
pora la unele evenimente cul-
turale organizate la rece de
către ICR și am avut sentimen-
tul că mă aflu la o ședință
plicticoasă de marxism-cul-
tural, ce îmi aducea aminte de
întrunirile obligatorii din
adolescență de la UTC sau de
unii jurnaliști cu limbaj de lemn
de la Gazeta Sporturilor. ICR
nu face cultură înaltă, ci doar e
un promoter al unor interese fi-
nanciare și turistice din partea
unor oameni din lumea literară
și artistică, care au legătură
funciară și interesată cu clasa
politică? Prin ICR se plătesc
servicii și se organizează ser-
ate literare serbede, în care
lumea se face că nu se
plictisește? Vorba unui roman
rusesc: Viața este în altă parte!
Sigur valorile și cultura
românească autentică,
profundă și provocatoare nu e
în „birourile de partid” de la
ICR. Din 2012, Institutul Cul-
tural Român a intrat în subor-
dinea Senatului României, prin
OUG nr. 27 din 13 iunie 2012,
privind unele măsuri în dome-
niul cultural. Prin ICR se pare
că se răsplătește camarila
literară care face servicii
politicului? Despre ședințele
anoste organizate de cen-
tralele ICR din lume a scris de-
a lungul anilor excelente
articole scriitorul Grid Modor-
cea din SUA. El a surprins
lipsa de substanță și de
depărtare de Ființa culturală a
evenimentelor instituției, la
care participă trimiși cu diurne
bogate din țară și sunt invitați

tot felul de „sinecuriști” din
Centrala MAE. De multe ori ai
sentimentul că de fapt ICR e
doar interfața SIE. În realitate,
cultura nu poate fi o sarcină de
serviciu secret și o mare diurnă
pentru camarila culturală din
politică? Sentimentul meu este
că la ICR primează mediocri-
tate, nu Excelența, iar țelul
„enoriașilor” culturali de aici e
vițelul de aur nu căutarea sen-
sului și expresia Adevărului
sau Frumosului. Ceva realizări
notabile au avut centrele ICR
din Diaspora de la Viena sau
Paris, totuși prea puțin pentru
investiția financiară uriașă pe
care o face statul român. ICR
a devenit bugetivor nu creator
de cultură românească peste
hotare. Câte sume uriașe s-au
investit de la ICR în veșnicul
candidat la Nobelul pentru
Literatură, Mircea Cărtărescu,
am tot mai mult sentimentul că
această instituție este o
acoperire a statului român pen-
tru a se cheltui banul public
mai mult fără folos.Docu-
mentele oficiale intrate în pos-
esia jurnaliștilor scot la iveală
faptul că numai pentru traduc-
eri, deplasări şi drepturi de
autor, Mircea Cărtărescu ar fi
primit de la Institutul Cultural
Român, doar între anii 2009-
2012, uriaşa sumă de 4 086
887 500 lei, bani proveniţi de la
bugetul statului, conform me-
diei din acei ani?

Cu aceşti bani s-ar fi
construit artificial imaginea
unui scriitor pe care toate edi-
turile de pe planetă s-ar fi
îngrămădit să-l traducă, când,
de fapt, traducerile din
străinătate ar fi fost rodul unor
aranjamente de culise, prin
care s-ar fi ciupit banii publici,

scriau numeroase publicații în
anul 2012?  În iulie 2008, scri-
itoarea româno-german Herta
Müller a publicat în Frankfurter
Rundschau o scrisoare
deschisă adresată lui Horia-
Roman Patapievici, în care
critica inițiativa ICR Berlin de a
invita la școală de vară doi oa-
meni care fuseseră anterior in-
formatorii Securității, Sorin
Antohi și Andrei Corbea-
Hoișie. Scriitoarea, care a
primit Premiul Nobel, de-
plângea că un turnător și un
impostor academic (se
dezvăluise că Antohi nu avea
doctoratul) reprezentau Româ-
nia în Germania, sfârșind
scrisoarea cu avertizarea că
nu va mai călca pragul ICR
Berlin. Un incident a fost
declanșat de o expoziție
organizată de Institutul Cultural
Roman din New York, în iulie
2008, după ce unul dintre ex-
ponate a fost criticat de către
un scriitor de la o publicație în
limba română a românilor din
diaspora, New York Magazin.
Intitulată Libertatea pentru oa-
menii leneși, expoziția
prezenta lucrările a trei artiști
români de stradă. Printre
obiectele de artă era un ponei
de lungimea unei palme cu o
zvastică ștampilată pe spate.
În timp ce această figurină
mică era singurul obiect din în-
treaga colecție care avea o
astfel de trimitere și expozanții
au explicat că sensul exponat-
ului a fost ironic, scriitorul a
etichetat întreaga expoziție
sponsorizată de ICR ca
populată de „figuri sinistre” și
obscene. Sunt doar câteva ex-
emple dintre numeroasele al-
tele cu ce s-a ocupat ICR de-a
lungul anilor.

Astăzi la ICR se dă o
luptă surdă pentru putere între
ambițioasa Cristina Liberis,
jurnalistă specializată pe doc-
umentare de război (ce are re-
porterul de război cu actul
cultural pur nu știu?), susținută
de PNL la pachet cu un blog-
ger ce are 500 000 euro drep-
turi de autor pe an, vechea
gardă și șefa ICR Viena, Irina
Cornișteanu, care are câteva
rezultate notabile la activ? Din
păcate, în anul de grație 2017
s-a ajuns ca niciun scriitor no-
tabil să nu candidează la șefia
ICR, ci doar corespondenți de
front politic interesați de buge-
tul de lapte și miere de 36 000
000 lei. Până la urmă dacă ICR
nu reușește să iasă din faza
culturii instituționale pentru
propagandă și ideologie ar fi
mai bine să fie desființat.
Adevăratele valori literare și
artistice sunt sigur că nu
primesc niciodată vreo
finanțare de la ICR și nici
măcar o invitație la un eveni-
ment. Istoria ne-a învățat că
adevărții artiști sunt săraci, sin-
guri și marginalizați, doar așa
creația lor poate răzbate peste
timp, ca un țipăt al lui Munch.
ICR pare doar o mașină de
tocat banii publici și un loc
călduț pentru camarila literară
de partid. Ar fi indicat ca ICR
să treacă din subordinea Sen-
atului în cea a Academiei
Române poate astfel s-ar
ridica și cota institutului de
„politizare culturală”. Poate
doar atunci, în loc să fie o
jurnalistă de război la butoane
s-ar selecta la conducere un
scriitor din cel mai elevat for
cultural al țării.

●

În PSD democrația-i clară: ori taci din gură, ori dat vei fi afară!În PSD democrația-i clară: ori taci din gură, ori dat vei fi afară!

George
Petrovai

MMi se va răspunde
că după acest monolitic
principiu se conduc și
celelelalte partide și că din
Partidul Național Liberal
(PNL), de pildă, au fost
excluși sau, după caz, forțați
să plece o droaie de mem-
bri cu vechi state de servi-
ciu, care au păcătuit prin
aceea că n-au știut să-și
țină limba după dinți, astfel
pățiților dându-li-se posibili-
tatea să mediteze îndelung
la adevărul găzduit în
spusele „Vorba dulce (a se
citi nederanjantă) mult
aduce”, respectiv „Vorba
bună (pentru urechile sus-
puse) mult adună”…

Dar în niciun partid
postdecembrist lucrurile de
acest gen nu se petrec ca în
Partidul Social Democrat
(PSD), adică într-un mod
atât de sfidător nedemocra-
tic. Că, de, fiind copilul de
suflet (bolșevic) al lui Ion Ilici
Iliescu și continuatorul de
drept și nedrept al sinistrului
Front al Salvării Naționale
(FSN), doar el este cel
chemat să edifice pe 

aceste meleaguri
democrația originală, un
veritabil Turn Babel al
politrucilor postdecembriști.
Iată câteva mostre mai mult
decât grăitoare în acest
sens: Corect din partea în-
delung controversatului

Liviu Dragnea (Jiji Becali îl
face tractorist) era ca,
măcar după primirea
sentinței de condamnat
neîntemnițat efectiv, să facă
pasul înapoi și să-și rezolve
multiplele probleme pe care
le are cu justiția. Și cine știe
ce va mai scoate timpul la
iveală, atunci când un
necușer de teapa person-
ajului Dragnea ține morțiș

să fie în fruntea mesei cu
bucate politice! Dar el nu
doar că nu și-a dat demisia
din funcția de președinte,
gest firesc pentru cineva cu
adevărat preocupat de
imaginea partidului și de
onoarea sa în cădere liberă

(de unde rezultă tristul des-
tin al termenului „demisie” în
vocabularul politrucilor
dâmbovițeni), ci, la
repezeală și de-al dracului,
a fost încercuit de scâr-
boasa fidelitate a grosului
subalternilor, unii dintre ei
așijderea cu patalamale pe-
nale, astfel făcând dovada
că numai prin solidaritate
fraterno-coțcărească pot fi

depășite problemele gener-
ate de indivizi, respectiv de
grupurile certate cu legea.

Valeriu Zgonea, fost
președinte executiv al PSD-
ului și președinte al Camerei
Deputaților, s-a dovedit sin-
gurul mahăr din partid, care

a îndrăznit la vremea
respectivă să se abată de la
această jalnică disciplină de
haită, cerându-i lui Dragnea
să facă pasul înapoi și să-și
clarifice situația juridică. Tot
ce se poate ca Zgonea, el
însuși cu bube în cap, să fi
fost îmboldit de șansa
întrezărită de-a ajunge tar-
torul partidului după re-
tragerea penalului. Dincolo

de asta, el a acționat just pe
fondul chestiunii. Nu și în
formă (nu spuneau anticii,
îndeosebi evreii, că-i de
preferat nelegiuirea în locul
dezordinii?), motiv pentru
care Zgonea și-a pierdut
funcțiile și a fost exclus din
gașcă.

Recent, cât pe-aci
să fie exclus și Mihai 
Chirică (primarul Iașului,
vicepreședinte PSD și
președintele organizației
județene Iași), pentru cura-
jul cu care a vorbit în spațiul
public despre ceea ce 
este considerat tabu –
gunoiul din interiorul 
acestui mastodont politic.
Deocamdată și-a pierdut
toate funcțiile politice…

Tot recent, Victor
Ponta, expremier și fost
președinte PSD, i-a înmânat
lui Dragnea demisia/exclud-
erea sa în alb. Mă rog, în-
trucât nu face parte dintre
aceia care tac și rabdă, știe
el prea bine la ce se poate
aștepta din partea succe-
sorului său la șefia partidu-
lui, tractoristul, vorba lui Jiji,
pentru care vocea partidului
este totuna cu vocea lui.

●
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Restaurația în forță a cleptocrației!Restaurația în forță a cleptocrației!

Silvia
Jinga

ȚȚara este atât de
disperată încât votanți și
nevotanți ai PSD-ului s-au
iluzionat că acesta este par-
tidul providențial, care va
scoate România din șanț.
Programul electoral al par-
tidului sună ca la carte, ca în
visurile cele mai frumoase
ale românilor, secătuiți de
succesiunea guvernelor mai
mult sau mai puțin criminale,
care au ruinat economic și
spiritual un popor vrednic,
atunci când este condus cu
pricepere. Problema cea mai
acută a României după 1990
este lipsa totală a moralității
liderilor, absența unei viziuni
politice pentru dezvoltarea
țării, furtul de proporții și
înstrăinarea avuției naționale
de către înalții demnitari. „M-
am săturat de lichele, dați-mi
o canalie” ar fi spus Victor Ef-
timiu. Ne aflăm exact în
această situație. Românii
sunt conduși nu doar de
lichele, ci de canalii.

Programul electoral a
fost întocmit ca să arunce
electoratului praf în ochi.
Las’că, după ce s-au instalat
bine în fotoliile guvernamen-
tale, aleșii poporului s-au pus
zeloși pe treabă, o treabă
numai a lor care îi ardea
cumplit la degete. Frații
mafioți băgați la pârnaie tre-
buiau degrabă eliberați,
baronetul aflat în teritoriu tre-
buia urgent răsplătit cu acce-
sul la credite cu nemiluita
timp de un an de zile. 

Vă amintiți de
ordonanța nr. 13.
Încurcăturile penale ale
șefului partidului se cereau
rezolvate ca nici să nu se mai
știe de ele, de la primar până
la ministru cazierul trebuia
spălat de lucruri necurate și

partidul să trăiască.
Judecând după tradiția 
de management corupt,
dominantă în PSD în toate
guvernările lui, începând cu
1990, când politicienii de
stânga s-au năpustit să
jefuiască, cei care s-au
iluzionat cu ocazia victoriei
acestui partid au dovedit că
au o memorie scurtă.

Se pare că, ceea ce
l-a determinat pe dl. Dragnea
să forțeze ordonanța de
pomină nr. 13 pentru sal-
varea penalilor, ar avea o
motivație personală destul de
stringentă, care depășește
îngrijorarea sa pentru proce-
sul în curs. Există suspiciuni
serioase că Liviu Dragnea și-
a dosit o parte din afaceri în
America de Sud, fapt pentru
care se teme de posibile noi
anchete. La puțin timp după
alegeri a declarat că a primit
multe mesaje prin interpuși
că va fi băgat în pușcărie. (cf.
Dan Tapalagă, A început
căderea lui Dragnea, Hot-
News, 28 februarie, 2017).
Dragnea nu va renunța la
putere cu ușurință. Plecând
din țară în Israel, probabil
pentru lecții de tactică și
strategie de la consilierii lui
de campanie, l-a lăsat ca vârf
de lance pe senatorul tupeist,
Șerban Nicolae, care prin
amendamentul la legea
grațierii bate în aceeași
direcție: protecția infractorilor.
Întreaga ambianță socială în
România este infestată de
morbul fărădelegii. De aceea
se poate observa că spiritul
de strâmbătate al guvernului
pesedist este pe placul mul-
tora care se simt cu musca
pe căciulă, indiferent de
apartenența lor partinică.
Traian Băsescu, Sebastian
Ghiță, Elena Udrea, Alina
Bica și atâția alții sunt ejus-
dem farinae și au suficiente
motive să se coalizeze pe

față sau tacit cu politica de
obstrucționare a justiției,
legalizată de guvernul pa-
tronat de Dragnea. Analiștii
politici din presa românească
prevăd începutul declinului
lui Liviu Dragnea, marcat și
de slăbirea loialității pre-
mierului Sorin Grindeanu,
acesta detașându-se abil de
manevrele bosului.

Senatorul Șerban
Nicolae, care îi
caracterizează pe criticii săi
drept „excesiv de proști, ex-
cesiv de ticăloși”, a stârnit din
cauza sfidării lui ciocoiești
reacții de condamnare în
presă, ca aceea a lui Cristian
Tudor Popescu în Republica
(6 martie, 2017):
„Multigușatul senator Ș.
Nicolae o plesnește de masă
și mai tare în Parlament: toți
corupții, mitarnicii, abuzierii
în serviciu, traficanții de
influență sunt de fapt
nevinovați”, suferind, săracii,
din cauza călăilor de la DNA.
Cam patru mii de pușcăriabili
ar scăpa prin legile de
grațiere pe care partidul de
guvernământ se zbate să le
impună prin toate mijloacele,
dacă nu direct, atunci mas-
cat, doar, doar s-or strecura
cumva. Vă dați seama ce
nivel de conștiință au acești
guvernanți, care luptă să ex-
onereze pe cei care au furat
din banii populației, bani
ascunși prin paradisuri artifi-
ciale în vreme ce mii de
români fie au luat calea exilu-
lui, fie se chinuiesc să
supraviețuiască în țară. În
fapt, se vede limpede că cei
mai mari dușmani ai
românilor sunt românii înșiși,
aceia care formează
cleptocrația din România.
Hoyt Yee, adjunctul asisten-
tului pentru afaceri europene
și euroasiatice al secretarului
de stat SUA, a declarat în 21
februarie la o întâlnire cu

jurnaliștii în București (cf.
Dan Tapalagă, Hoyt Yee a
avut un singur mesaj pentru
guvernul Grindeanu, Hot-
News, 22 februarie 2017) că
SUA urmărește atent situația
statului de drept în România,
după tentativa guvernului de
a slăbi legislația penală.
Ceea ce i-a dat o speranță
demnitarului american a fost
distanțarea premierului Sorin
Grindeanu de această
tentativă prin abrogarea
ordonanței nr. 13, dovedind
că a acordat atenție protes-
tatarilor din Piața Victoriei,
din celelalte orașe ale
României și din câteva capi-
tale occidentale. Eu i-aș șopti
domnului Hoyt Yee:   ”not so
soon”. Timp de treizeci și opt
de zile cinci sute de mii de
oameni în România s-au
opus cu fermitate ticăloșiei
celor cărora le-au dat man-
datul. Demonstranții au cerut
demisia guvernului, care în
primele două luni de
administrație a încercat să
lovească mortal în justiție.
Acest guvern este total lipsit
de credibilitate, dar se ține în
jilț cu puterea, sprijinindu-se
pe de-alde senatorul Șerban
Nicolae și pe alții de aceeași
extracție.

În tensiunea care s-a
creat între guvern și
populație s-ar părea că, în
absența unui partid de
opoziție valid, singura
opoziție viabilă rămâne
strada. „Ne găsim stimați Re-
publicani, în situația pe care
o presimt demult (…) soarta
DNA, soarta Justiției, a
noastră a tuturor celor care
ne încăpățânăm să vrem a
trăi drept și demn fără să
părăsim România (…) o va
hotărâ nu Guvernul, nu
Președintele, ci înfruntarea
dintre stradă și ĂȘTIA” (Cris-
tian Tudor Popescu, idem,
ibidem). Cuvintele amare ale

lui Cristian Tudor Popescu
trădează o stare de disperare
cauzată de o democrație
care nu lucrează încă. După
douăzeci și șapte de ani de
frustrări, în condițiile atotput-
erniciei corupției, în absența
deocamdată a unor forțe
reale care să i se opună,
pesimismul este de înțeles.
Răbdarea oamenilor a ajuns
la limită. Manipulările
odioase ale lui Dragnea and
co. au adâncit starea de de-
zolare la maximum. Protes-
tatarii au substituit pentru o
vreme absența unei opoziții
adevărate, dar, așa cum
corect observă Dan Tapalagă
(Unificarea dreptei, Hot-
News, 14 februarie 2017),
strada nu se poate constitui
în partid, nu poate guverna,
își pierde forța prin uzură.
Poate fi o soluție extremă
într-o stare de urgență, dar
nu se poate conta pe ea tot
timpul. Așa că singura cale
rămâne apariția unui nou
partid sau reorganizarea
celor existente pe bazele
onestității și devotamentului
autentic pentru cauzele
naționale. Sugestia Alinei
Pippidi-Mungiu (interviu cu
Rareș Bogdan la Realitatea
TV, 7 martie, 2017) că Liviu
Dragnea ar fi de neînlocuit la
ora actuală și că vânarea
corupților ar trebui limitată la
vârfuri, exceptându-i pe pri-
mari, de pildă, mi s-a părut
cel puțin hilară, demnă de
pana lui Caragiale. Adică să
stârpim furtul, dar nu chiar
peste tot, doar pe ici pe colo
prin punctele esențiale. Asta
ar fi curat murdar, vorba lui
Nenea Iancu.

●

Gândirea greșită…Gândirea greșită…

Mihai
Vintilă

PPlenul Senatului a
adoptat proiectul de lege
prin care deţinuţilor care
execută pedepse în condiţii
de supraaglomerare li se
oferă o compensare! Pentru
fiecare perioadă de 30 de
zile de detenţie, urmând să
le fie scăzute încă trei zile
executate din pedeapsa
primită! Cică acest lucru s-
ar alinia la nu știu ce decizii
CEDO și România ar scăpa
de datul în judecată. Așa o
fi nu contest dar nu pot să
nu mă uit la aceleași situații
din alte locuri.

Or, cum ar fi ca
fiecare bolnav care a stat
într-o zonă de spital mai
mică decât o celulă și s-a
îmbolnăvit mai tare decât
atunci când a intrat acolo să

primească compensație de
la statul român? 

Cum ar fi ca prichin-
derii care trăiesc într-o
grădiniță supraaglomerată
să primească despagubiri?
Cum ar fi … și putem con-
tinua așa mult și bine.

Nu ar fi mai simplu
ca toată turma din parla-
ment să acorde finanțare
pentru construirea de penin-
tenciare și finalizarea celor
aflate în lucru. Nu ar fi mai
corect și mai normal așa
decât să căutăm tot felul de
chichițe legislative să îi
facem scăpați pe hoți?
Problema este că la noi
acum, hoții fac legi pentru
hoți!

Este doar un exem-
plu despre cum merg tre-
burile în țara noastră… Cum
se preferă mulțumirea
masei de manevră și nu se
construiește cu cap un viitor

al aceastei țări. Prin tot felul
de pomeni electorale 
se amanetează viitorul
României. 

Cum? Păi nu sunt
bani la buget pentru că PSD
nu știe să aducă bani la
bugetul de stat, știe doar să
cheltuiască. Toate realizările
sale se vor vedea în datori-
ile viitoare și în dependența
României.

Cei care sunt acum
plătitori de taxe sunt solidari
social cu pensionarii doar
degeaba pentru că ei nu vor
beneficia de nici un fel de
ajutor, vor avea pensii de
nimic și datorii de plătit doar
pentru că inculți precum cei
din actualul guvern doresc
și și-au propus să arunce cu
pomeni. Nu zice nimeni să
nu crească salariile, să nu
fie o salarizare unitară dar
să ne uităm puțin și la pro-
ductivitatea muncii. Nu poți

plăti o tanti dintr-o primărie
de țară cu 3000 de lei doar
pentru că este secretară și
nici un primar dintr-o
amărâtă de comună cu
7000 de lei. Nu se susțin în
realitate. Poate acolo cel
mai bun salariu la o firmă
este de 2500 de lei pentru o
persoană care muncește
zece ore pe zi, șase zile pe
săptămână și care astfel cu
ore suplimentare ajunge la
acest venit. Să compari
mere cu pere și să arunci cu
cifre fără strudii profunde
este cea mai supărătoare
chestie pe care PSD o face
astăzi.

Cei care muncesc
din greu în companii private
sufocate de tot felul de
incompetenți de la diversele
agenții, de inculții de la
ANAF care nu știu să
citească un bilanț sau să
folosească un program de

calculator mai nou de opt
ani se simt deja batjocoriți.
Ei sunt cei care prin taxele
lor țin această țară. Emi-
grarea acestei categorii de
persoane, pentru că aici se
va ajunge, va însemna
moartea economică a
României. 

O țară nu poate trăi
doar din asistați sociali, din
babe și moși pensionari și
din hoți învârtiți politici. Nu
se susține! Asta nu înțelege
PSD din ceea ce se spune
în stradă. Nu poți fi hoț dar
să pozezi la infinit drept Moș
Crăciun pe banii altuia!

●
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Profil de adulterin politicProfil de adulterin politic

Cezar Adonis
Mihalache

CCe ar fi fost de… ar
fi fost, nu?! Dar era și mai
bine de nu ar fi fost! Atunci
să fi văzut ce ar mai fi fost!
Ce mai Românie! Ce țară
europeană! Ce nivel de dez-
voltare! Ce de români
rămași acasă, ce de mame
împlinite și nu umilite pe
plantații străine, ce de
generații de prunci fericiți!
Ce de familii întregi și nu
așteptând, între nevoi,
putințe și deziluzii, „reîntre-
girea”, țintă devenită o
adevărată marotă a
speranței uzitate electoral.

Căci de nu ar fi fost
ei, nu ar mai fi fost atât de
bine împlinite nici hoția, nici
alde corupția, nici plagiatul
la nivel oficial, nici trădările
și vânzările de țară… Și nu,
nu ne-am fi plictisit că nu le
avem. Dar, mai ales, nu am
mai fi trăit usturimea unei
sfruntări în care un premier-
șoșon să vină să ne
spună… ce ar fi fost dacă.

Cu inocența
bărbatului de (ne)stat care
poate spune orice, doar îl
apară soția!, actualul pre-
mier s-a trezit să ne explice
despre cum ar fi trebuit să
arate premierul post-de-
cembrist. Nu unul ideal, că

oricât ar lua de la cei
enumerați, nu scotea un
model nici măcar pentru tur-
nat ceara, ci măcar eligibil
pentru trofeul de „magna
cum (ne)guvernare” pentru
cel mai bun prim-ministru.
Atenție, „cel mai bun prim-
ministru”, nu „cel mai pri-
ceput”, eficient, rostuit în
nevoile țării, ca să nu avem
vorbe neînțelese!

Și i-a enumerat pe

cei patru, ne sugerea el, cu
gândul unui pic de valoare
de pe la fiecare, dar, e clară
treaba, că mai mult de
colea, mai puțin de colo,
după ordinea enumerării!

Așadar, cel mai bun
premier post-decembrist, ar

fi fost „o combinație între
Adrian Năstase, Victor
Ponta și Mugur Isărescu”. Și
cum nu putea fi combinația
cu adevărat împlinită fără
„duduia” travestită a lui
Călin, file de bilețele roz, l-a
pomenit întru împlinire și pe
acesta, fără de care, e
drept, „dânsa”, cea pe la
patru premieri dedată (dar
nu deodată, ferice!), nu „ar fi
fost fericită”. Întru

combinație, desigur! Deși,
mai bine îi spunea pe șleau
„melanj”, „amestecă-
tură”, „adunătură” sau
„umplutură”… Ori un „mé-
nage à trois” cu patru adul-
terini combinatori politici.
Pentru că asta ar rezulta

oricum ai înnădi într-un pro-
fil din bucăți, or cât ar fi fost
ele de bine selecționate să
iasă, chipurile, de un bun
premier.

Dar nu a greșit în
clipa în care a rostit
amestecul-minune drept „o
combinație”. Păi’ se vede
treaba că așa gândește
Sorinel (singur, fără con-
soarta salvatoare) la nivel
politic. O combinație…

Ce să fi însă de luat
de la cei enumerați pentru a
face un profil cum nu s-a
mai văzut?! Că nu poți să
faci din rahat caviar nici de-
l bați cu biciul! Ori ce să iei
taman de la aia de am dat în
bobi când am scăpat de

„binele” lor? Aroganța lui
„Bombonel”? Tupeul plagia-
torului Viorel, notițele in-
formative ale bancherului
„Manole”? Sau poate
sifoanele date de sforarul
dublu „Trădiceanu”?

Și nu, nu ne
interesează profil celui ce ar
fi fost dacă ar fi existat! Nici
al celui ce va fi să vie, de va
veni!, tot dintr-o combinație
a perfecțiunii politice.

Important e cel de
acum. Așa că, în loc să
meșteșugească imaginea
trecutului, pentru că oroarea
produsă țării de feluritele
profiluri „foste” nu poate fi
ștearsă decupând doar pe-
rioadele roz, Sorin
Grindeanu ar trebui să
înfăptuiască imaginea
acelui „cel mai bun” prin
fapte. Mai ales că nici nu
trebuie să lupte cu imaginea
de panoplie a unor înaintași
(cei post-decembristi!) la al
căror nivel ar trebui să se
„ridice”.

Atât îi trebuie lui
Sorin Grindeanu: faptele pe
care, apoi, cu onor distinsa
soață să ni le descrie
neromanțate ca împliniri
pentru țară…

●

Dictatura D.N.A.-tică și S.R.I.-stă!Dictatura D.N.A.-tică și S.R.I.-stă!

Maria Diana
Popescu

„D„Diferenţa dintre
D.N.A. şi S.R.I. este ca între
două maşini de curse: prima te
duce mai rapid la puşcărie, iar
a doua, mai sigur”,
parafrazîndu-l pe Huxlley. Mai
dă-ne, Doamne, un Mihai
Viteazul, un Ştefan, căci orfan
este cel ce nu-şi mai găseşte
patria în patria lui din pricina
conducătorului! Ca un lover
care îşi schimbă imediat
poziţia pentru mai multă
siguranţă, Iohannis nu asudă
nici la deal şi nici la vale pentru
popor, iar slăbiciunea noastră
a devenit viclenia lui. Tot mai
multe probe publice dovedesc
că D.N.A. şi S.R.I. adăpostesc
un grup infracţional organizat,
care, dacă se dovedește a fi vi-
novat, trebuie scos urgent în
afara legii. Se impune ca
alianţa de guvernare să ceară
suspendarea lui Iohannis - și
este greu de înţeles şi de ac-
ceptat de ce nu o face, iar Io-
hannis, înainte de a fi
suspendat, să ceară demisia
lui Koveşi, căreia îi aduce os-
anale cu orice prilej. Ce se
întîmplă în ţară, începînd cu
şefa D.N.A. şi pînă la
manifestanţii plantaţi de peste
o lună, zilnic, în stradă,
dovedesc că nu trăim în
democraţie, ci Securistocraţie
D.N.A.-tică, care manipulează,
controlează, protestează,
supraveghează, dictează şi

abuzează, iar Iohannis susţine
cele două instituţii de forţă şi
represiune, susţine acest gen
de tiranie stalinistă, instaurată
prin justiţie de către Băsescu.
Koveşi, D.N.A. şi S.R.I. şi-au
făcut imaginea unui Harap Alb,
distrugînd oameni, calcînd pe
cadavre, dovadă fiind acţiunile
abuzive şi ilegale, dosarele
contrafăcute, care au ucis oa-
meni, au „ajutat” pe unii să se
sinucidă” sau să fie daţi
dispăruţi.

Trebuie să fii sărac cu
duhul, ca să crezi că ţara a fost
şi este condusă de guvernele
politice. Vă amintiţi cum a fost
susţinut Băsescu de către An-
gela Merkel, prin afirmaţia
mincinoasă că, suspendarea
sa e anticonstituţională? Ce a
dat la schimb Băsescu lui
Merkel? A renunţat la datoria
de război a Germaniei către
România! La fel, Iohannis, care
se crede un Führer al
României! Nu degeaba „țipă”
moştenirea volatilizată a
„Deutsche Volksgruppe in
Rumänien" și, în anul 2014, cu
puţin timp înaintea alegerilor
prezidenţiale, „coincidenţa"
acordării celei mai înalte
distincţii a statului German -
Crucea de Fier în rangul I -, lui
Klaus Iohannis. Urmarea? Io-
hannis îi face pe plac lui
Merkel, care vrea o Românie
slabă, divizată, măcinată de
confruntări şi războaie interne,
o justiţie controlată şi
slugarnică intereselor străine.
De ce nu este arestată preven-

tiv Koveşi după afirmaţiile lui
Ghiţă? Procurorul general,
dacă e cu mîinile curate, o
poate aresta. Dacă Koveşi şi
alţi procurori s-au subordonat
unui şef de staţie, fie el şi
C.I.A., dacă se întîlneau în
vilele S.R.I. fapte confirmate cu
dovezi concrete, de ce Koveşi,
care a încălcat Constituţia nu
este arestată preventiv? Asta
se întîmplă cînd un mediocru
„penal” - și el călcător al
Constituţiei-, conduce Româ-
nia... un autist acuzat politic de
uzurpare şi abuz de drept în
Parlament, ceea ce l-a
îndreptăţit pe pe Ion Cristoiu să
declare că, „fiecare zi care
trece cu Klaus Iohannis la
Cotroceni e un atentat la
siguranţa naţională!”.

„The Guardian”, unul
dintre cele mai citite ziare din
lume, face praf D.N.A.-ul şi
critică politica abuzului,
încurajată de Iohannis. David
Clark, fost consilier al Minis-
terului de Externe al Marii Bri-
tanii relatează în „The
Guardian" despre reala
ameninţare din abuzul legilor
anticorupţie din România:
„Sunt dovezi că D.N.A.
abuzează de putere şi revine
la metode din epoca totalitară
pentru a-şi urmări scopurile
politice”, scrie David Clark.
„Procentul de condamnări în
cazurile de corupţie din Româ-
nia este surprinzător de mare:
92 la sută. O privire mai atentă
către metodele folosite de
D.N.A. arată că aproape toate

cazurile care vizează persoane
importante implică o procedură
încălcată", scrie Clark, exem-
plificînd: „mărturii neverificate
ale unor martori care obţin imu-
nitate, ameninţări la adresa
familiei, arest preventiv abuziv,
stenograme scurse în presă,
judecători anchetaţi dacă nu
dau un verdict favorabil
D.N.A.”. David Clark aduce
grave acuzaţii colaborării ilicite
dintre D.N.A. şi S.R.I., succe-
sorul Securităţii comuniste.
„Niciuna dintre aceste practici
şi abuzuri nu este reflectată în
rapoartele Comisiei Europene
despre România, rapoarte
care prezintă lupta
anticorupţie, eronat, într-o
lumină optimistă. Ignorând
aceste abuzuri UE riscă să în-
curajeze alte ţări să urmeze
exemplul României, de a folosi
lupta anticorupţie ca o perdea
de fum pentru slăbirea stan-
dardelor democratice. În
România este un mediu care
oferă condiţii perfecte de
înmulţire a autoritarismului pe
care îl vedem în Ungaria şi
Polonia", conchide autorul. Alt
mare vinovat e C.S.M., care
conform Constituţiei ar trebui
sa fie „garantul independenţei
justiţiei”. În speţă, CSM ar fi
trebuit să de pereţi cu
procurorii corupţi şi cu muşterii
din servicii.

Tovarăşe Iohannis, aţi
întors ţara în urmă cu decenii,
aţi compromis viitorul Ţării, aţi
slăbit statul de drept, aţi atentat
la nivelul de trai al românilor.

Lăsaţi Guvernul Grindeanu să
lucreze pentru români! Va veni
vremea cînd veţi achita o
uriaşă notă de plată. Sem-
nalele se arată deja. O lovitură
dură vine de la Trump, care l-a
ignorat total pe Iohannis,
mirosindu-i imediat stofa! După
investire, Trump a luat legătura
telefonică cu toţi preşedinţii
statelor aflaţi pe lista de proto-
col. Iohannis n-a fost contactat
de Trump, semn că acesta nu i
se află în graţii. De fapt, cine
sînt cei care îl critică pe Don-
ald Trump, cine îi scoate în
stradă în marile oraşe ale
lumii? Simplu. Cei care fac
jocurile murdare ale guvernului
din umbră şi au transformat
umanitatea într-un cîmp de ac-
tivitate teroristă, fîcînd din
război şi corupţie o nouă or-
dine mondială. 

Românii s-au săturat
tovarăşe Iohannis de compor-
tamentul dumneavoastră!
Românii conştienţi, nu cei
manipulaţi din stradă, s-au
săturat de atitudinea de zbir a
unui individ ajuns prin manipu-
lare preşedinte! S-au săturat
de cucuveaua plagiatoare şi
complice, care, urmare a
faptelor, trebuie demisă.
Românii s-au săturat de
muşterii din S.R.I., care au
subminat toate instituţiile stat-
ului român şi au făcut din
România un stat disfuncţional.

●


