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Cezar Adonis
Mihalache

SSă fie oare vorba
doar despre interesele legate
de cine pune mâna pe gazele
noastre? Sau, în fapt, despre
însăși extincția noastră ca
națiune?… Anunțată așa, ca
un preambul, printr-un acord
cu tematică economică. Dar
în care adevărata resursă
este însăși viitorul nostru…

Sigur, acum depinde
și pentru cine a făcut Viktor
Orban anunțul legat de „im-
portul” gazelor din România!
Pentru noi sau pentru Eu-
ropa? Pentru a fi noi puși în
temă cu un alt statut de
colonie, de acum cu încă un
stăpân, unguresc, pe dea-
supra, sau pentru a pune Eu-
ropa în gardă, la ce nivel, la ce
„masă” și cu ce „vlădică” să
abordeze viitoarele negocieri
pentru a-și asigura necesarul
energetic?…

Răspunsul se
regăsește chiar printre rân-
durile mesajului dat de Viktor
Orban… Și în agresivitatea cu
care acesta aproape că se
anunță stăpân peste gazele
noastre din Marea Neagră!

Și acum apare tot mai
clar că nici unul dintre dinoza-
urii noștri iud(e)o-politici care
stau lipiți în felurite funcții pub-
lice, deși par mai ramoliți
decât un pacient cu
Alzheimer, nu a rămas acolo
prin „puterea votului”. Au fost
și sunt ținuți în funcții 
pe care, altminteri, la nivelul
capacităților lor intelectuale, a
posibilităților lor mentale mod-
este și a unei pregătiri… non-
profesionale, nu le-ar fi ocupat
nici în sute de ani. Totul pentru
a asigura semnăturile de înro-
bire a țării. De vindere a in-
tereselor noastre strategice,
de minare a viitorului și, în
condițiile în care viitorul, din
perspectiva suveranității și
independenței, nu poate 
fi desprins de securitatea
energetică, de împingere a
națiunii române către
extincție.

Dacă ar fi fost un
mesaj pentru noi, tonul lui Vik-
tor Orban ar fi fost cu totul
altul. Poate nici nu l-am fi re-
cunoscut. Poate nici nu l-ar fi
transmis el, neavând abili-
tatea de a fi mieros și lan-
guros diplomatic. Discursul și
tonul i-ar fi fost cu totul altele
pentru a evita să stârnească
reacții nedorite în rândul
românilor. Și nu ar fi venit cu
un soi de edict de mare putere
economică (viitoare placă
turnantă, esențială pentru

confortul Europei occidentale
pe următorii 20 de ani, nu?!),
al preluării, aproape agresive,
a producției de gaz românesc
din Marea Neagră (pentru că
„a contracta întreaga capaci-
tate de transport, de 4,4 mil-
iarde de metri cub, a acestui
traseu” asta înseamnă, in-
diferent de traducere!).

Nu și-ar fi permis
acest discurs acum, după
valul de acțiuni anti-românești
din preajma și din Anul Cente-
narului, după șicanele și
provocările departamentului
anti-centenar de la Bu-
dapesta! Nu fără a avea ceva
la mână!

Mesajul în sine, ca
formă, conținut, moment de
plasare a fost, dară, pentru
Uniunea Europeană… Inclu-
siv atașarea acelei mândrii
proprii că pentru Ungaria, prin
acest contract de transport din
România, „epoca monopolului
Rusiei privind gazele (…) se
încheie”. Adică, Ungaria va
scăpa de monopolul rusesc în
privința gazelor naturale.

De fapt, un mesaj de
invitare a Europei occidentale
la negocieri… Sigur, nu peste
capul Rusiei, căci ar fi ridicol
să credem că Ungaria 
chiar își va permite vreodată
„independența” față de
jocurile impuse de la
Moscova! Ea își are locul bine
stabilit în fața Kremlinului, de
pion, fie el și de asalt, de
influență și deschiderea a an-
umitor piețe, dar tot un pion
rămâne, iar presupusa carte a
independenței energetice față
de Rusia o joacă doar pentru
Europa.

Evident, își va primi
răsplata pe măsură! Că doar
„monopolul” ăsta al Rusiei 
îi asigură tocmai cealaltă
independență energetică,
electrică, prin investițiile pe
care „maica monopolistă” 
le face în extinderea
capacităților de producției a
singurei centrale nucleare a
Ungariei!

Așa că toată 
vorbăria lui Orban despre
independența anunțată a Un-
gariei față de gazele rusești
miroase mai rău ca mercap-
tanul!

Și totuși, care vor fi
mișcările de șah? Simple! Un-
garia își va asigura preluarea
de gaze românești din Marea
Neagră, asta dacă nu a făcut-
o deja (iar acel „Vom semna!”
este doar pentru tatonarea
Europei, cerneala fiind deja
pusă pe ceva acorduri prin
stilourile viperelor trădătoare
de la București). Și poate că,
într-o prima fază, debitul de
gaze va fi folosit pentru

nevoile interne ale Ungariei,
dar, apoi, după triplarea
capacității de transport, le va
scoate la mezat, devenind, pe
seama noastră, ceea ce noi ar
fi trebuit să fim. Un cap de
pod, un lider regional care are
cu ce să negocieze!

Și mai există un motiv
pentru a crede că trădătorii de
la București au parafat deja
vânzarea zăcămintelor de 
gaz din Marea Neagră…
Declarația, ostilă – din per-
spectiva noastră pentru că nu
știm conținutul rândurilor sem-
nate de trădători, strict
comercială din perspectiva
Budapestei, de preluare
integrală a ceea ce se va
transporta prin această
conductă.

În plus, Ungaria are
deja infrastructura de preluare
a gazelor adusă la granița
noastră! Dar există o
„ruptură”, de acolo și până la
Marea Neagră. Și probabil se
așteaptă ca următorii
guvernanți de la București să
încerce să evite mizeria făcută
de predecesorii lor neconstru-
ind restul de magistrală.

Și poate că și aici
„bate” anunțul lui Viktor
Orban! De a ne pune Europa
în cap (pe care, în cele din
urmă, nu o interesează de
unde își asigură gazele pentru
confortul său), totul pentru a
ne forța să construim rapid
restul magistralei. Și mai ales
de  nu face derivații și a ne
permite să punem vreun robi-
net pentru uz intern…

Or, pentru așa ceva
trebuie să ne ridicăm! Trebuie
să ieșim din case! Să dăm de
pământ cu acești borfași!

Nu este normal să
dăm gazele din zăcămintele
noastre altora (acum Ungariei,
dar, în fapt, tot Rusia va dicta
prețurile), iar noi să avem
zone întregi în care nici măcar
nu am construit rețele de gaz
pentru locuințe! Nu este logic
ca noi să ne încălzim tot cu
lemne, și în curând nici lemne
de foc nu vom mai avea, iar
alții să beneficieze, în iernile
tot mai grele ce vor urma în
Europa, de confortul unui
cămin încălzit cu gazul un-
garo-rusesc al unei Românii
jefuite.

Acum înțelgem de ce
derbedeii fosilizați pe post de
„aleși” (autoaleși și impuși) au
ras din legi articolele 
penale vizând trădarea, vân-
zarea, subminarea intereselor
naționale?!

●

Dom'ne ce stradă...Dom'ne ce stradă...
avem!avem!

Matei
Mircioane

SScandalul românesc
pe legile justiţiei, desfăşurat
în Guvern, Parlament, presă,
în stradă, a avut parte pe 7
februarie 2018 de o scenă,
de vreo oră, şi în Parlamen-
tul European. 

R e p r e z e n t a t n t u l
Comisiei Europene a ure-
cheat Parlamentul României,
că să aibă grijă ca
modificările legilor justiţiei să
fie în concordanţă cu
recomandările de la Brux-
elles, ceea ce, în sine, după
părerea mea nu e deplasat,
doar că şi-a mai exprimat şi
„îngrijorarea”, împărtăşită cu
cetăţenii români care
protestează în stradă pentru
o justiţie... dreaptă.

Această intervenţie a
dat foc parlamentarilor
români-europeni, care au
ţinut discursuri incendiare,
pro sau contra. Interesant
este că toţi cer modificarea
legilor justiţiei şi toţi vor legi
mai drepte. Însă, toate dis-
cursurile au fost contaminate
politic, ţinând parte fie put-
erii, fie opoziţiei. Poate sin-
gura intervenţşie nepolitică a
fost cea a parlamentarului
Mircea Diaconu, care a vor-
bit din experienţă personală,
şi el fiind o victimă a justiţiei
din România, din câte îmi
aduc aminte, fiind cercetat
penal, suspendat din funcţia
de director de teatru, după
care dosarul a fost închis 
cu neurmărire penală. Aşa
ceva, cam asta e ideea. 

Aşa că, Mircea Dia-
conu nu poate să vorbească
desprins de situaţia sa
particulară. Şi nici nu trebuie!
Pentru că mai multe situaţii
particulare de acest fel, dau,
totuşi o imagine a unei justiţii
cu multe immperfecţiuni în
România.

Sigur, cei din
opoziţie, liberalii de exemplu,

ar putea zice că m-am dat cu
PSD-ul. Să fim serioşi. Ceea
ce se vede, se vede! Se
vede, de exemplu că Româ-
nia pierde multe procese la
CEDO (Curtea Europeană a
Drepturilor Omului). E clar că
şi PSD-iştii certaţi cu justiţia,
vinovaţi sau nevinovaţi,
încearcă şi ei să schimbe
legile, dacă se poate, în

avantajul văzut din poziţia lor
particulară. Cum ar fi să fii
preşedinte de partid con-
damnat. Sau parlamentar
cercetat. Toţi vorbesc de
principii, de legi pentru toţi,
dar, omul nu se poate de-
sprinde de situaţia lui
particulară.

Cu siguranţă a fost în
România o perioadă de vreo
20 de ani în care toţi oamenii
bine plasaţi politic au profitat
cât au vrut de golurile leg-
islative, după care a urmat o
perioadă în care „braţul de
fier” al justiţiei, DNA, a dat
buzna în „penali”. Doar că,
atunci când ţi se dă prea
multă putere, te apucă „beţia
puterii” şi exagerezi. Te
foloseşti de acea putere în
mod excesiv.

Eu zic că e bine că şi
procurorii şi judecătorii
înţeleg acum că vor trebui să
răspundă pentru faptele lor.
La fel cum e bine că nici
politicienii nu sunt de capul
lor şi răspund nu numai la
alegeri, ci între alegeri, în
faţa străzii.

Dom'ne ce stradă
avem! O stradă vigilentă,
cum n-a văzut Parisul! Sin-
cer, mă minunez, fără să in-
sinuez nimic!

●
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Galina
Martea

PPrin noțiunea de da-
torie externă înțelegem că
aceasta este o sumă de
bani îndatorată (indiferent
de valută – dolar, euro) de la
un stat străin sau diverse in-
stitutii financiare interna-
tionale. 

Acești bani datorați
sau împrumut bănesc are
loc sub formă de credite fi-
nanciare garantate unui
stat, unui guvern etc. Re-
spectivul împrumut bănesc
se realizează în baza unor
contracte bilaterale în care
sunt stipulate condiții con-
crete de primire și de resti-
tuire a acestuia (fiind incluse
și costurile corespunzătoare
– credite cu dobândă fixă,
credite cu dobândă
variabilă), în dependență de
creditele oferite, iar cea mai
importantă secțiune a aces-
tor contracte sunt costurile
și garantia statului debitor
care urmeaza în viitor să
ramburseze datoria externă
formată. Deci, datoria
externă sunt mijloacele fi-
nanciare (sau mărfuri, etc)
pe care un stat le deține față
de creditorii străini, aceștea
fiind persoane juridice sau
fizice.

Dacă să ne referim
la creditorii străini, atunci
împrumuturile externe în ul-
timile două decenii au
căpătat o amploare
nemaivăzută, rezultat al
unui excedent de capital al
țărilor dezvoltate. Astfel, ex-
portul de capital din țările
dezvoltate, fiind actualizat și
sub așa numitele împrumu-
turi bănești externe (credite
financiare), sunt binevenite
în țările din Estul Europei și
nu numai. În acest joc al îm-
prumuturilor bănești este
prezentă și Moldova, țara
care în ultimele decenii a
primit credite bănești din
străinătate (din țările dez-
voltate ale Occidentului și
nu numai) în cantități
enorme, însă, din păcate,
realitatea actuală din cadrul
societății basarabene nu
demonstrează faptul că
aceste împrumuturi ar fi
contribuit la prosperarea și
bunăstarea poporului. Din
contra, datoria externă a
țării se majorează nespus
de consistent de la o zi la
alta, iar nivelul de trai al
societății basarabene se
înrăutățește tot mai mult și
mai mult, atingând sau fiind
deja la extremă situație. De-
sigur, în acest caz nu este
vina creditorilor străini. La
ziua de azi datoria externă a
Moldovei este aproape de
șapte miliarde de dolari
S.U.A. (6 miliarde și 743
milioane de dolari, trimestrul

trei, 2017), astfel depășind
PIB-ul țării, estimat la
sfârșitul anului 2017 de 6,75
miliarde dolari.

E de menționat, da-
toria externă a crescut
enorm și din furtul miliardu-
lui de dolari (din trei bănci
comerciale din cadrul țării),
aceasta fiind trecută în da-
toria publică, rezultat că
Banca Națională a Moldovei
a oferit creditele respective
celor 3 bănci comerciale
păgubite. Pe parcursul de
aproape a trei decenii
R.Moldova a efectuat îm-
prumuturi bănești pentru di-
verse necesități și interese
statale, fiind parte la toate
acestea statul, agenți eco-
nomici, unităţi administrativ-
teritoriale etc, datoriile
provenind în cel mai
frecvent caz din credite fi-
nanciare străine, compo-
nent destul de specific
pentru țările în curs de dez-
voltare. Cei mai mari credi-
tori financiari pentru
R.Moldova sunt BIRD, AID,
FMI, BEI, FIDA, Guvernul
S.U.A., Guvernul Ger-
maniei, Guvernul Japoniei,
Guvernul României etc, toți
aceștea destinând și in-
vestind banii respectivi pen-
tru reformele structurale ale
societății basarabene, ca
aceasta să urmeze, într-un
final, calea dezvoltării civi-
lizate. Necătând la toate
acestea (numai în primul
trimestru al anului 2017 da-
toria externă brută a
Moldovei s-a majorat cu
93,91 milioane de dolari, re-
spectiv, 1,8 miliarde de lei
moldovenești şi a depășit
cifra de 6,688 miliarde
dolari, informează Bănca
Naţională a Moldovei/BNM),
oricum Moldova rămâne în
continuare într-o dilemă
extremă, iar existența
cetățeanului basarabean nu
este deloc într-o schimbare
spre bine. Atunci ne
întrebăm: pentru ce servesc
împrumuturile bănești ex-
terne dacă dezvoltarea
economică și socială a țării
nu este prin nimic pozitivă,
dar, din contra, numai
negativă? Da, nu excludem
cazul, la ziua de azi datorii
financiare externe realizate
în timp le au și un șir de țări
dezvoltate din Occident
(precum: Irlanda, țara cu
cea mai mare datorie
externă din lume; urmată de
Marea Britanie, apoi Elveția,
Olanda, Belgia, Dane-
marca, Suedia, Finlanda,
Austria, Norvegia, Hong
Kong, Franța, Portugalia,
Germania, Grecia, Spania,
Italia, Australia, etc., date
furnizate de Banca
Mondială), România fiind pe
locul cinci în rândul țărilor
UE, țara cu cea mai scăzută

datorie publică în 2015, însă
administrația statală a aces-
tor țări, în timp, au investit
banii împrumutați în scopuri
bine determinate pentru ca
țara lor să devină cât mai
prosperă și mai dezvoltată.
Acest lucru poate fi revăzut
prin faptul că majoritatea
țărilor susmenționate în
clasamentul datoriilor ex-
terne, la ziua de azi, la fel,
se regăsesc printre primele
locuri și în clasamentele
mondiale privind calitatea
bună a vieții, dezvoltarea
umană satisfăcătoare,
nivelul foarte bun de trai al
populației, nivelul binevenit
sl sistemului de sănătate
etc. 

Este cazul de
menționat, datoriile externe
ale acestor țări s-au format
în timp și din cauza crizei fi-
nanciare globale, începutul
fiind de prin anii 2006, aces-
tea dorind să-și mențină în
cadrul țării o stabilitate
financiară cât mai bună. De
asemenea vom menționa,
guvernele multor țări se
îndatorează prin împrumu-
turi bănești externe pentru a
finanţa diverse proiecte
instituționale, respectiv,
pentru a investi calitativ în
sistemul de sănătate,
educație, servicii publice,
drumuri, cât și pentru a-și
onora obligațiile față de re-
ducerea taxelor interne. Pe
când, Moldova timp de
aproape trei decenii este
prezentă în clasamentele
europene și mondiale ca
una dintre țările foarte slab
dezvoltate, dar, totodată,  cu
datorii financiare externe
destul de mari (acestea fiind
datorate pentru dezvoltarea
țării, inclusiv, pentru toate in-
frastructurile naționale).
Însă, necătând la toate
aceste împrumuturi finan-
ciare externe țara rămâne în
continuare extrem de
săracă în toate domeniile de
activitate socială și cu o
dezvoltare umană teribilă
(exemplu: ultimul loc în Eu-
ropa și printre ultimele locuri
în lume la nivelul sărăciei;
locul 107 din 188 state, la
dezvoltarea umană; locul
105 din 109 state, clasa-
ment mondial, privind
independenţa justiţiei; locul
123 din 176 state, privind
nivelul corupției la nivel
mondial, iar la nivel euro-
pean unul dintre cele mai
corupte state; primul loc în
Europa privind nivelul
criminalității; locul 78 din
127 state privind sistemul
de securitate și ordine
publică, aceasta când în pe-
rioada anilor 2000-2015
cheltuielile bugetului public
pentru poliţia națională au
crescut în termeni nominali
de 10 ori, de la 155 de mil-

ioane de lei la 1,5 miliarde
de lei moldoveneștii, iar în
termeni reali de trei ori];
locul 100 din 138 state în
clasamentul global al
competitivităţii 2016-2017;
locul 142 la capitolul mediul
natural; locul 123 – capitalul
social; locul 103 – sistemul
de sănătate; locul 98 la
capitolul guvernare; locul 87
– libertatea personală etc.

S o c i e t a t e a
basarabeană se confruntă
cu mari probleme econom-
ice, sociale etc, iar fluxurile
de capital străin sub formă
de credite financiare sunt, la
rândul lor, de asemenea o
problemă destul de majoră
pentru economia națională
și, nu în ultimul rând, pentru
cetățeanul țării. Menționăm
acest lucru, deoarece dato-
ria externă ca și alți factori
economici deseori con-
tribuie la formarea unor
riscuri care pot aduce mari
prejudicii în dezvoltarea
economică a țării, aceasta
poate avea loc în cazul
cand aceste mijloace finan-
ciare străine sunt utilizate
întern în scopuri neproduc-
tive, fără o transparență
clară. Însă, pentru a folosi
corect și în mod eficient,
fără riscuri economice și
publice, împrumuturile
bănești trebuiesc gestionate
cu o capacitate destul de
lucidă din partea
guvernanților/administrării
statale, iar rezultatul optim
al acestora e să fie de a
câștiga cât mai mult surplus
de venituri în bugetul statu-
lui, de a regla corect mi-
jloacele fiscale, de a
administra cu multă atenție
cheltuielile publice, etc.
Numai în așa mod se va
produce începutul unei
dezvoltări economice și so-
ciale atât de nivel micro, cât
și de nivel macroeconomic
în cadrul țării, iar creditele fi-
nanciare străine în vor găsi
cu adevărat utilitatea
credibilă. Totodată, ca și alt
stat debitor, statul moldove-
nesc este obligat să
efectueze rambursarea da-
toriei externe în termenii
stabiliți contractual și să
achite serviciul datoriei pub-
lice fără niciun fel de cheltu-
ieli suplimentare. În mod
prioritar, este necesar pen-
tru viitor (dacă până acuma
acest lucru nu s-a produs)
ca toate creditele financiare
externe, cât și cele interne,
să fie destinate în mod ab-
solut pentru modernizarea
întregii economii naționale
și, nu în ultimul rând, pentru
renovarea nivelului de trai și
îmbunătățirea serviciilor
publice oferite cetățenilor.

Este o realitate dură,
datoria publică externă a
Moldovei este mereu într-o

creștere galopantă în ultimii
zece ani, deci, cu cât mai
multe credite financiare se
recepționează, cu atât mai
mult crește datoria externă
brută a țării. In același timp,
crește și datoria publică
externă pe cap de locuitor,
aceasta fiind o povară
enormă pentru cetățeanul
țării. Prin urmare, datoria
externă pe cap de locuitor în
2014 a fost de 1860 dolari,
în timp ce salariul mediu pe
economie în 2014 a fost de
4225 lei moldovenești/re-
spectiv 312 dolari.

Așadar, datoria
publică pe cap de locuitor în
perioada anilor 2009 și
2015 a crescut de 2,3 ori.
Pe când, PIB-ul pe cap de
locuitor în 2015 s-a diminuat
față de anul 2014 cu 18 la
sută (adică, de la 2244
dolari S.U.A. până la 1833
dolari, în timp ce datoria
publică pe cap de locuitor a
crescut cu 22 la sută).

Deci, după această
analiză privind datoria
externă a unui stat, exemplu
concret – Basarabia la ziua
de azi, nu ne rămâne decât
să ne întrebăm: cine trebuie
să fie responsabil pentru
situația creată și cine va fi în
stare să restituie aceste da-
torii externe, în cazul dacă
cetățeanul basarabean va
rămâne în continuare un in-
divid sărac și fără protecție
socială? Fără îndoială, da-
toria externă actuală este și
rămâne o povară extremă
pentru poporul basarabean,
însă, credem, cu mult
umanism, că aceasta tre-
buie să fie o responsabili-
tate juridică, în primul rând,
pentru statul moldovenesc,
inclusiv, pentru acei
guvernanți care, în timp, au
realizat planuri de acțiune
ineficiente cu privire la
distribuția și utilizarea ban-
ilor împrumutați din
străinatate, aceasta
reprezentând fenomenul
datoriei externe.

●



4 Tichia de politician
„Naţiunea moldovenească nu există! Există o naţiune română!”„Naţiunea moldovenească nu există! Există o naţiune română!”

Ilie
Șandru

PPornind de la teza
că „recunoaşterea drep-
turilor naţiunilor la autode-
terminare este de o
deosebită urgenţă în epoca
prin care trecem”, V.I.Lenin
aprecia că în Rusia există
popoare care au dreptul in-
alienabil de a se despărţi de
statul rus şi de a-şi alcătui
state proprii, independente,
sau de a se uni cu
conaţionalii lor cu care se
învecinează şi care îşi au
statele lor suverane. El îi
amintea, în acest sens, pe
finlandezi, polonezi şi
români.

Pe această bază, şi
datorită noilor realităţi 
din Rusia sovietică,
mişcarea naţional-patriotică
a românilor dintre Prut 
şi Nistru a luat  amploare.

Conştiinţa naţioală a
românilor basarabeni,
voinţa lor fierbinte de a se
unii cu fraţii lor din România,
au fost stimulate chiar de
victoria revoluţiei ruse, din
februarie 1917. Mai mult,
românii basarabeni erau
informaţi că fraţii lor din
vechiul regat au pornit lupta
pentru eliberarea românilor
aflaţi sub stăpânirea
austriacă şi maghiară. 

După atâtea decenii
în care s-au aflat sub
stăpânire străină, românii

basarabeni au avut atunci
revelaţia că vorbesc
aceeaşi limbă ca cei de din-
coace de Prut şi că sunt tot
atât de români ca şi cei din
România!

În acest context is-

toric, acţiunile revoluţionare
cu un pronunţat caracter
naţional au început să se
înmulţească pe teritoriul
Basarabiei şi Ucrainei. Ast-
fel, Cercul studenţilor
români de la Kiev şi-a în-
scris în programul său „lupta
pentru autonomia Basara-
biei, învăţământ şi slujbe re-
ligioase în limba poporului”.
Partidul Naţional Moldove-
nesc, înfiinţat în aprilie
1917, şi-a fixat ca obiectiv
„lupta alături de celelalte

popoare ale Rusiei pentru
slobozenia naţiunilor, pentru
dobândirea celei mai largi
autonomii administrative,
judecătoreşti, bisericeşti,
şcolare şi economice a
Basarabiei”.

La adunarea celor
zece mii de ostaşi
moldoveni din armata
ţaristă, din 1918, s-a hotărât
că „Ţara Basarabiei să nu
se mai ocârmuiască decât
prin aleşii săi, care vor în-
tocmi Sfatul Ţării”.Tot în
acest sens s-au pronunţat 
şi conducerea Partidului
Naţional Progresisit din
Odesa, primul Congres al
ţăranilor din Basarabia, pre-
cum şi cel dintâi Congres al
corpului didactic din Basara-

bisa.
Simţind pericolul ce

venea din partea acestor
mişcări naţionale, care se
pronunţau pentru autono-
mia Basarabiei, conducerea
centrală bolşevică a hotărât

trimiterea în Basarabia a
unor activişti cu mare
experienţă de la Petrograd,
Moscova şi Kiev, ceea ce a
dus la declanşarea unui
protest vehement al Sovi-
etului soldaţilor şi ofiţerilor
din Odesa şi din Chişinău.

Aplicarea în viaţă a
dreptului la autoderminare a
devenit idealul de luptă 
al tuturor patrioţilor
basarabeni. Teofil Iancu,
unul dintre participanţii la
Congresul naţionalităţilor,

care s-a desfăşurat la Kiev,
între 8 şi 14 septembrie
1917, ca delegat al Partidu-
lui Naţioanl Moldovenesc, a
declarat: „Salut conbgresul
naţiunilor în numele
românilor din Basarabia!
Mulţi aţi auzit de moldoveni,
dar puţini cred că ştiu că
naţiunea moldovenească nu
există. Există o naţiune
română. Numele de
moldovean şi moldoveni
este numai regional, dar nu
naţional”.

La 20 octombrie
1917 a avut 
loc la Chişinău Congresul
soldaţilor moldoveni. Cei opt
sute de delegaţi au hotărât
„autonomia teritorială şi
politică a Basarabiei în
cadrul R.F.D.Ruse”, oprirea
colonizării Basarabiei cu
străini, având dreptul de a
reveni acasă dosar acei
basarabeni care, sub
stăpânire străină, au fost
nevoiţi să părăsească ţara.

Congresul a hotărât
alcătuirea Sfatului Ţării pen-
tru „ocârmuirea Basarabiei”,
format din 120 de deputaţi,
din care 84 români
moldoveni, adică 70 la sută,
ceea ce oglindea procentul
acestora pe întregul teritoriu
al Basarabiei.

●

O Românie tot mai mică…O Românie tot mai mică…

George
Alexander

NNe mai vedem la 
orizont. Pâlpâind. Tot mai
firav şi tot mai NEÎNSEM-
NAT… Scena politică
românească a devenit un
adevărat studiu de caz.

Iohannis scoate pe
gură aceleaşi platitudini…
„România va rămâne o țară
europeană!”, afirmă el, 
la Bruxelles… „Corect!”,
răspundem noi!… Oameni
care au vândut suflete de
copii, PENALI, care şi-au
cumpărat 7 (şapte) case,
neavând ghinion!, vorbesc
despre CEILALȚI PENALI
care au spoliat Țara, şi care
sunt la putere azi…
Aceştia, la rândul lor, se
plâng că, de fapt, nu mai pot
să… fure ca înainte!

Şi unii şi alții, iau nu-
mele Țării în deşert! Liniştiți-
vă, însă, români! Corb la
corb, nu-şi scoate ochii! …
Ceea ce însă este cu mult
mai grav este că România,
țara noastră, devine pe zi ce
trece tot mai mică… Iar
glasul nostru, tot mai in-
signifiant!

După atâtea
divorțuri, promisiuni neono-

rate, vase aruncate în 
capul cetățeanului turmen-
tat, chiar şi Jean-Claude
Junck, preşedintele
Comisiei Europene, se
trezeşte bulversat de tăria
otravei din pahar!…
Priveşte buimăcit… Teribil
vis! Ca-ntr-un scenariu
dintr-un horror-film, vede
încețoşat, tăvălindu-se în
praful balcanic, strângându-
se de gât, doi ospătari fideli,
dar enervanți. Sunt dragnea
şi iohannis. Amândoi vor să
împingă România în Uni-
unea Europeană cu prețul
propriei vieți! Inestimabilei
comori! (Uniunea va vedea
însă care sunt Interesele
ei!… ).

… Niciunul, însă, nu
este capabil să pună Intere-
sele Țării sale mai presus
de propriile orgolii de băiat
de țară… A trebuit să se
facă de râs şi la Bruxelles!

Priviți săracii, însă,
priviți oamenii care pleacă
din țară, priviți bătrânii
neajutorați care rămân,
priviți miile de copii care
ajung în grija nimănui, priviți
soarta românilor prin străini,
priviți cum le iau alții copiii în
timp ce ei, fără niciun suflet,
nici nu se sinchisesc, nici nu
le pasă!… Pentru ca Româ-

nia să devină mai mare, tre-
buie ca noi să ne trezim!

Și totuși,cel mai trist
la noi mi se pare nu faptul
că PSD e la putere, ci co-
horta de agramați, idioți 
cu diplome care se
perpetuează la conducerea
ministerelor, îngropând
România.

Când un om de-
schide gura şi spune două
vorbe şi trei prostii, este în
zadar să-l apere cineva!…
S-ar compromite sigur! Cum
sunt promovați însă inşii
aceştia?! Cum ajung ei
miniştri ai Educației pentru
a, citez, „performa”?! Care
să fie capacitatea lor
extraordinară, în afară de
Servilism?!…

Liderul PSD Liviu
Dragnea bate câmpii despre
o „echipă” – cea mai mare,
de fapt, din UE!-
guvernamentală, care are în
față o “misiune” sfântă!…
“România – ne mărturiseşte
el- e stat suveran! E de da-
toria noastră să apărăm
această suveranitate cât
trăim!”…

Săracă România!, –
îmi spun- dacă a ajuns să
depindă de ifosele şi intrig-
ile de culise ale unui biet
babuin. Suveranitatea unui

popor nu se apără şi nu se
promovează cu aceşti orbi,
şchiopi, inculți, şi lista e
lungă… Unde îi găsiți pe toți
aceşti analfabeți? Nu vă e
ruşine, ascultându-i?

„Acest Guvern – tu-
ruie dl. Dragnea, în contin-
uare- are misiunea 
de a face performanță
economică, de a mări veni-
turi, de a creşte nivelul
investițiilor…”, etc. etc., cele
mai oribile palavre.

…Vă sună ceva nou
şi necunoscut? Nu ați mai
auzit cuvintele acestea
goale? Rețineți că noul gu-
vern este numai cel de-al
treilea dintr-un amărât de
an, promisiunile însă sunt
vechi de, în curând, treizeci
de ani!… De fiecare dată
am fost informați că vor
creşte veniturile, vor fi
autostrăzi, va fi atât de bine
pentru preaiubitul nostru
popor! Şi, ce s-a ales?!…
Vai de noi!

Nu numai neaveniții
au tot venit şi-au tot plecat
de pe la ministere… Re-
formele promise s-au amâ-
nat la infinit, s-au tot
schimbat, s-au perindat şi
ele!

…Dar nu despre
PSD este vorba aici. Ci de-

spre Atitudinea noastră,
români! Atunci când vedem
cu ochiul liber că un lucru nu
merge, suntem datori să
facem pasul în față şi să
spunem răspicat „NU!”, in-
diferent de simpatiile politice
ale noastre…

Adevărații patrioți nu
luptă pentru un partid
anume, ci pentru propriul
popor!

România noastră nu
se poate reconstrui,
bazându-se pe populismul
deşănțat al fiilor de trib şi al
clanurilor.

Acest popor nu a
murit încă, are resurse, a
căror datorie de onoare este
să iasă în față pentru a con-
duce lupta noastră!…

●



Ghimpele Națiunii

„Nișe”, „săli” și felurite alte coridoare…„Nișe”, „săli” și felurite alte coridoare…

Cezar Adonis
Mihalache

PPăi’, vorba aceea,
să nu aibă și SRI la rându-i
un „big brother” în ceafă?!
Să nu ne simțim și noi
„răzbunați” pentru tenta-
tivele prin care a încercat să
ne blindeze legislativ un
„stat în stat”, polițienesc și
excesiv de vigilent tocmai
cu noi, simplii cetățeni? Și
iată că lucrurile par a se fi
răsturnat la 180 de grade….
Iar „big brother” -ul a prins
contur, dar nu acolo unde se
așteptau unii, la nivelul sis-
temului (nu încă!), ci la
nivelul Comisiei parla-
mentare pentru controlul
activității SRI.

Și este cu adevărat
ilar să vezi cum o aseme-
nea comisie are pretenții de
securitate de parcă ar fi ea
însăși un serviciu secret!…
Sau poate că va fi?!…

La ce îi trebuie
comisiei parlamentare incite
protejate în care să i se
asigure „un nivel de securi-
tate de clasa 1”? Care sunt
acele secrete de stat ce vor
fi dezbătute în cadrul
comisiei încât să i se asig-
ure o protecția informativă
mai mare poate chiar decât
la nivelul, deja!, „fratelui mai
mic”? Dar așa e în viață…
Când a căutat vulnerabilități
la adresa securității țării
acolo unde nu erau decât

niște gazetari prea zeloși,
SRI a uitat tocmai de propri-
ile vulnerabilități.

Ideea președintelui
Comisiei parlamentare pen-
tru controlul activității SRI
nu avenit din frustrările,
infatuările, pretențiile, setea
de lux și beneficii speci-

fice… aleșilor. Și nu este
nici o manifestare a puterii
discreționare de care dis-
pune parlamentarul… Căci
acestea s-ar fi limitat la un
nou girofar pe mașină, o
nouă secretară pe genunchi
și vechea burtă împinsă
înainte (poate printr-o altă
cămașă, nouă!)…

Acum lucrurile sunt
mai complicate. Și vin cu
mult mai de departe decât
astfel de manifestări.

Cel mai probabil, la
nivelul Parlamentului,
urmează lucruri importante
de prezentat, negociat și an-
tamat… Și care nu vor tre-
bui să ajungă la urechile

societății. Și atunci, parla-
mentarii comisiei vor un
nivel de securitate, pe
măsura controlului și
influenței tot mai mari pe
care Parlamentul o exercită
în societate, nu?!…

Am putea bănui și
faptul că poate sunt multe

„sifoane” în comisie… Doar
că „sifonari” au fost dintot-
deauna,dar „scurgerile” lor
(cel mai adesea dejecții
pentru plătit polițe) nu der-
anjau prin faptul că însăși
informația la care avea
acces comisia era limitată.

Acum se pregătește
însă o „rebrenduire”… Și
doar câteva modificări leg-
islative ne despart de mo-
mentul în care chestiunile
privind securitatea națională
vor ajunge a fi discutate mai
întâi, sau poate strict acolo!,
într-o astfel de comisie, și
nu în operativele instituțiilor
de drept ori în CSAT.

Rând pe rând,

instituțiile de forță ale statu-
lui sunt exfoliate pentru a se
scoate la iveală zonele vul-
nerabile, neacoperite sufi-
cient de lege, unde pot fi
lovite pentru a fi, mai întâi,
diminuate ca importanță și
rol strategic, apoi rearanjate
pe alte criterii.

Sigur, Comisia par-
lamentara pentru controlul
activității SRI ar putea să-și
achiziționeze o cameră
blindată, să o îngroape în
străfundurile Parlamentului.
Eventual între piscină și
sala de sport! Și s-ar putea
închide acolo să discute de-
spre ceea ce cred membri ei
că este de importanță
capitală.

Doar că țelurile, nu
ale lor, proprii, ci dictate,
sunt altele! Comisia vrea
zone de securitate chiar în
interiorul parlamentului! Și,
uite așa, într-un for ce ar tre-
bui să reprezinte și să ex-
prime democrația și voința

poporului vom ajunge să
găsim niște nișe, apoi cori-
doare, apoi etaje, apoi
clădirea pe de-a întregul, ca
„zone de securitate de clasa
1”!

Or, să nu ajungem
ca însăși apartenența la ast-
fel de „nișe”, „săli” și „cori-
doare” să țină loc de
certificate de securitate! Iar
în loc de instituții de forță,
puternic și independente, să
ne trezim cu felurite comisii
care să ia ele deciziile, iar
instituțiile de drept să
rămână doar cu munca
„operativă”, în teren, la
indicațiile creierului politic
din comisii. Pentru că Parla-
mentul a devenit deja, dintr-
un loc de dezbatere pentru
legi, un for al comisiilor spe-
ciale de tot felul.

În plus, în astfel de
„nișe”, precum restaurantul
parlamentului (!), aleșii ar
putea discuta „afaceri și
doar afaceri”, fiind securizați
față de urechile sistemului
care încă mai veghează,
nu?!…

Atenție însă, aleși!
Că astfel de „incinte”, cu
nivel de securitate ridicat, se
găsesc și la Jilava, și la Ra-
hova, vorba aceea, și la
munte și la mare, să-și facă
tot parlamentarul, cu mic, cu
mare, taberele „politice” de
stagiatură!

●

Mutați-vă în Covasna și Harghita, domnilor!Mutați-vă în Covasna și Harghita, domnilor!

Dan
Tănasă

DDe aproape zece ani
scriu, documentat, despre
situația relațiilor româno-
maghiare din Transilvania 
în general și despre 
relațiile româno-maghiare
din județele Covasna și
Harghita în mod special.
Sunt născut și crescut în Co-
vasna, la Sfântu Gheorghe.
Am o lucrare de licență, una
de masterat iar recent am
publicat chiar o carte pe
acest subiect. Sunt, poate,
cea mai documentată voce
din spațiul public care
prezintă sistematic lucrurile
așa cum sunt la fața locului,
nu așa cum le prezintă prop-
aganda maghiară.

Recunosc că rămân
un pic mirat când văd că în
ciuda sutelor de documente
și a zecilor de anchete și
analize cu privire la situația
relațiilor româno-maghiare
din județele Covasna și
Harghita mai există per-
soane care încă mai 
dau crezare propagandei
maghiare sau minimalizează
gravitatea situației. Foarte
mulți o fac din prostie. La fel
de mulți o fac din slugărnicie.

Constat însă că mai există
încă unii neîncrezători sau
care pur și simplu nu 
pot înțelege dimensiunea
situației.

Degeaba am scris și
am probat faptul că anumite
prevederi din Legea nr.
215/2001 a administrației
publice locale și din Legea
nr. 188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, care se
vor o discriminare pozitivă a
comunității maghiare, au fost
utilizate pentru a-i discrimina
negativ pe românii din Cov-
asna și Harghita (chiar și din
alte județe din Transilvania).
Am publicat deja o carte cu
zeci de cazuri în care Consil-
iul Național pentru Combat-
erea Discriminării a constatat
faptul că românii (nu
maghiarii) sunt discriminați
pe criterii etnice în baza unor
prevederi din Legea nr.
215/2001 și din Legea nr.
188/1999 interpretate
tendențios de administrația
publică locală controlată de
UDMR.

Există în acest mo-
ment zeci de instituții publice
în care nu mai este angajat
niciun român (și nici nu va
mai fi vreodată anagajat).
Primării, școli, case de
cultură etc., toate fără niciun

român anagajat. Iar această
situație a fost posibilă în prin-
cipal datorită art. 108 din
Legea nr. 188/1999 care
prevede faptul că „În unitățile
administrativ-teritoriale în
care persoanele aparținând
unei minorități naționale
dețin o pondere de peste
20% unii funcționari publici
din serviciile care au con-
tacte direct cu cetățenii vor
cunoaște și limba minorității
naționale respective”. Acest
articol (dar și altele) a fost
utilizat pentru impunerea
cunoașterii limbii maghiare
tuturor angajaților din
instituțiile publice, de la por-
tar la instalator, de la director
la femeia de servici.

Având în vedere
această experință, am argu-
mentat logic și documentat
motivele pentru care
adoptarea de către Parla-
ment, cu votul PSD și al
ALDE, a Proiectului de Lege
pentru completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum
şi a art.41 din 
Legea asistenţei sociale
nr.292/2011, va duce la epu-
rarea etnică a românilor din
unitățile spitalicești din
zonele controlate politic și
administrativ de UDMR.

Renet, am tras un
nou semnal de alarmă cu
privire la pericolul adoptării
proiectului legislativ care va
oficializa practic limba
maghiară în sistemul judiciar
din România. Dacă acest
proiect va fi adoptat în forma
inițiată de UDMR și adoptată
tacit deja la Cameră, atunci
se va repeta scenariul din
administrația publică locală
după adoptarea Legii nr.
188/1999 și a Legii nr.
215/2001.

Cu toate aceste ar-
gumente logice și documen-
tate, există unii care susțin în
continuare ba că eu ex-
agerez, ba că nu-i dracu
chiar atât de negru, ba că de
ce să nu aibe și maghiarii din
România drepturi. Pentru că
argumentele logice și docu-
mentate nu sunt de folos în
dialogul cu aceștia,
îndrăznesc să-i invit pe cei
care încă nu s-au convins de
gravitatea situației să se
mute în județele Covasna
sau Harghita, unde vor ei. Să
se mute într-un oraș mai
mare sau mai mic sau, de ce
nu, chiar într-o comună. Iar
mai apoi să se apuce să-și
găsească un loc de muncă,
să-și întemeieze o familie și
apoi să încerce să-și

păstreze identitatea etnică
de români. Să încerce, spre
exemplu, să meragă la un
teatru în limba română în
județul Harghita, să vedem
dacă vor găsi unul.

Sigur, de la
București, Iași sau Craiova
este foarte ușor să-ți dai cu
părerea despre situația
românilor din Covasna și
Harghita sau despre
implicațiile adoptării unor
proiecte legislative. Dar hai
să te muți în Covasna sau
Harghita și să încerci să te
angajezi într-o instituție
publică. Ca să înțelegi la fața
locului ce înseamă să nu poți
participa la un concurs de
funcționar public dacă nu
cunoști limba maghiară.
Pentru că în cele două
județe, în majoritatea
instituțiilor publice, nu
contează cât esti de compe-
tent și ce CV ai dacă nu
cunoști limba maghiară.
Vedem apoi dacă ți-a
dispărut zâmbetul de pe
buze și superficialitatea din
evaluări.

●


