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Motto: “Eu imi apar saracia si nevoile si neamul” 

“Scoala romane, n-auzi alarma, n-auzi cum plange natia ta?” 

 

 

Asociaţia Proprietarilor de Păduri, Păşuni  

Şi Terenuri Agricole din Ardeal                  

Persoane fizice şi juridice, filiala Maramureş                         

Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău                          

Telefon: 0743-534.962                                                                

Email: apardeal_filmm@yahoo.com 

Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc 

 

SCRISOARE DESCHISA 

Adresată d-lui Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României 

 

D-le Preşedinte, 

Astăzi, 06.03.2015 se împlinesc 70 de ani de la Reforma Agrară din 1945 realizată de 

marele om politic Petre Groza, cel care a redat adevăratilor proprietari pământul sfânt al tării 

pierdut datorită vicisitudinilor vremii. 

Această zi care ar trebui să reprezinte o sărbătoare a tăranilor români şi omagierea 

acestei personalităti (denumit “cel mai burghez dintre comunişti”, cel care fara nici un sprijin 

datorita spiritului vizionar cu care a anticipat evolutiile istorice ulterioare dar si a prieteniei 

sincere cu generalissimul Stalin a readus Ardealul sfârtecat înapoi la trupul tării) este trecută 

sub tăcere iar acest român ardelean scos din istorie (pentru că a făcut prea mult bine acestei 

naţii) de către cei care au preluat puterea după lovitura de stat din 1989 şi conduc din umbră 

România. Pentru aceste motive romanii ar trebui sa viziteze cel putin odata mormantul 

acestei mari personalitati asa cum il omagiaza rusii pe Lenin, chinezii pe Mao, 

musulmanii… vietnamezii… 

In ceea ce priveşte împroprietărirea ţăranilor în baza Reformelor Agrare (care nu sunt 

invenţii româneşti, fiind aplicate în toate tările lumii, reforme contestate şi detestate de 

actualul regim, care încearcă prin toate mijloacele să le anuleze, vom demonstra în 

continuare), marele om politic Iuliu Maniu spunea:  Proprietatea are o functie sociala iar  

statul care reprezinta interesul colectiv are dreptul sa exproprieze, improprietareasca, 

colectivizeze pentru a inlatura exploatarea capitalistilor si a intermediarilor, asigurand 

biruinta muncii impotriva claselor exploatatoare. Deci sa fim bine intelesi, colectivizarea nu 

inseamna comunism sau invers, s-a facut respectând toate  prevederile Legii cooperatiei din 

1929 a Guvernului Maniu, lege emisa dupa modelul olandez, pentru realizarea unei 

agriculturi industriale competitive, astfel ca taranul a ramas proprietar pe parcelele 

colectivizate, deci nu mai era nevoie de actuala legislatie a Fondului Funciar, asa ca autorii 

legislatiei fondului funciar, cand au desfiintat CAP -urile si au emis legislatia au urmarit in 

realitate alte obiective decat cele declarate, de indreptare a abuzurilor Regimului Comunist: 

distrugerea acestui sector a economiei, creearea tuturor conditiilor pentru vanzarea terenului 

la straini, de situatii conflictuale intre sateni, rudenii, învrăjbirea populatiei rurale prin 

formulări echivoce, interpretabile a legii, purtarea acestora prin tribunale, pentru a distrage 

atentia de la politica antiromaneasca, lichidarea comunitatilor locale prin deposedarea de 
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proprietati – toată populaţia rurală, 10 milioane persoane fiind deposedată de 4 milioane ha 

păduri, paşuni şi terenuri agricole - actiuni incepute de autorii Legii 18/1991 pana la Legea 

privind vânzarea pământului către străini sub coordonare unica, indiferent de putere; 

teritoriul Romaniei este proprietate inalienabila si imprescriptibila a neamului romanesc. 

 In timp ce taranii romani din Transilvania si Bucovina invecinate erau proprietari de 

terenuri fie mostenite, cumparate ( inclusiv cu bani castigati in America) sau atribuite in baza 

legilor de improprietarire  ale Regimului Austro  Ungar, aici functionand neintrerupt 

nenumarate centre de cultura romanesti. Taranii Romani din Regat au fost deposedati de 

principala lor bogatie - pamantul stramosesc -  astfel ca la sfarsitul sec. XIX acesta era 

detinut de un numar restrans de proprietari in majoritate straini de neam ( dar care si-au luat 

niste nume romanesti de parca erau descendentii directi ai lui Decebal si Traian) romanii 

fiind constransi sa locuiasca in sate izolate fara posibilitati de comunicare, intr-o mizerie si 

inapoiere culturala si materiala nedemne de un popor milenar, pelagra făcând ravagii în 

satele româneşti. In acest timp proprietarii isi arendau terenurile furate (fiind astfel doua 

randuri de exploatatori), locuind in Capitala sau la Paris si avand alergie la tot ce-i romanesc, 

inclusiv la limba romana (este binecunoscut bancul cu grebla). 

       Rascoala din 1907 a reprezentat o rabufnire a Taranilor Romani din Regat (in majoritate 

iobagi la inceputul sec. XIX) impotriva politicii de exterminare, fiind inabusita cu o 

brutalitate iesita din comun si intrucat armata romana a refuzat sa traga in proprii parinti, 

regimul a solicitat ajutorul trupelor Tarului Rusiei (care au tras cu tunurile in taranii 

neinarmati, aceştia căzând “cum seceri toamna pentru cai otavă” – Tudor Arghezi) a carui 

familie avea sa fie exterminata 10 ani mai tarziu ca un blestem a celor 11.000 de tarani 

romani ucisi  pentru ca-si cereau dreptul la viata si la pamantul stramosesc. 

Reforma Agrara din 1921 in baza careia au fost impartite marile mosii a fost  

consecinta faptului ca soldatii (tarani) romani intorsi de pe front au inceput sa-si imparta 

pamantul (ca soldatii din Rusia invecinata in urma Revolutiei Bolsevice) si nu "datorita 

promisiunilor regimului, pentru a rasplati eroismul acestora" ( regim care cu 14 ani inainte i-

a masacrat pentru ca-si cereau acest drept)  cum se prezinta in istoriile mistificate. 

Deposedarea românilor de pământul stămoşesc a reprezentat o preocupare 

permanentă a celor care de-a lungul mileniilor s-au stabilit pe aceste meleaguri , fiind apărat 

cu “râuri de sânge” “şi câte ape l-au udat, sunt numai lacrimi ce-am vărsat” pentru ca 

antecesorii noştri să ni-l lase moştenire.  

Comunităţile locale din toate localităţile tării (comune, comune politice, grănicereşti, 

obşti de moşneni, noţiuni identice având întelesul de proprietate comună a tuturor 

locuitorilor unei localităţi, formă asociativă de proprietate în întelesul legislaţiei fondului 

funciar şi a Notei 926/2007 a CSM) au deţinut în proprietate păduri, păşuni şi terenuri 

agricole obtinute prin cumparari, donatii, legi de improprietarire, atat ale Reginului Austro-

Ungar, cat si in baza Reformei Agrare din 1921 art. 24 si 32 (paduri si pasuni comunale), 

lege care prin art. 17 a reglementat si situatia juridică a terenurilor neproductive, fara 

proprietar (care au fost redate agriculturii in urma lucrarilor de imbunatatiri funciare 

realizate in regimul trecut) atribuindu-le comunitatilor locale, terenuri care nu au făcut 

obiectul legislaţiei fondului funciar nefiind colectivizate, comunităţile locale folosindu-le în 

calitate de proprietari şi în perioada comunistă (în Transilvania şi Bucovina fiind întabulate) 

iar terenurile atribuite la Reforma Agrară fiind plătite de împroprietăriţi, Statul necontribuind 

la plata preţului, art. 135. 
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Până la aparitia legii 18/1991 care prin art. 33 şi 44 a anulat fără titlu de lege actele de 

proprietate şi înscrierile în CF a păsunilor comunale, atribuindu-le abuziv UAT de care 

aparţin localitătile noastre. De ce abuziv şi ilegal: întrucât UAT oricare au fost ele in 

perioada modernă a României: sat, plasă, judeţ, sau după reorganizarea administrativ 

teritorială făcută în baza legii 5/1950: comună, raion, regiune; nu au deţinut niciodată în 

proprietate terenuri agricole sau forestiere, deci nu erau îndreptăţite la reconstituiri a 

dreptului de proprietate cum prevăd aceste articole introduse în mod abuziv în textul acestor 

legi pentru motivele arătate. 

Din acest motiv ne-am adresat tuturor instituţiilor statului român abilitate cu 

clarificarea fondului funciar după 1990: Administratiilor Prezidenţiale, CSAT (întrucât 

atribuirea ilegala a 4 mil ha reprezintă o problemă de siguranţă naţională), conducerii tuturor 

Guvernelor şi Camerelor Parlamentului, Comisiilor de specialitate: agricultură, 

administraţie, justiţie şi ministerelor aferente, CCR, Avocatul Poporului, ANRP (fie direct 

prin delegaţii sau interpelări parlamentare) prin care am arătat neconstituţionalitatea acestei 

legi pentru motivele indicate, am invocat (sau am solicitat invocarea la Avocatul Poporului) 

a excepţiei de neconstitutionalitate, restituirea acestor terenuri adevăraţilor proprietari care 

deţin acte de proprietate şi intrarea în legalitate.  

In orice tara din lume orice politician, inalt functionar sau ziarist care isi respecta 

meseria prelua fara sovaire cauza noastra din care isi facea un titlu de glorie dar in Romania 

toti dar absolut toti ne-au tratat cu ignoranta şi dispreţ. 

Răspunzând unei interpelări formulate de Asociaţie, prin care am arătat că terenurile 

comunelor politice au fost atribuite ilegal UAT, Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a 

afirmat (ca şi ANRP, instituţie aflată în subordinea primilor miniştri prin care s-au derulat 

plăţi ilicite pentru oamenii regimului de sute de miliarde euro şi a fost deposedată populaţia 

rurală de 4mil ha teren. Ca să vedeti ocupaţia de bază a acestora) ca “comuna politică a 

reprezentat o UAT în Transilvania şi Banat iar actualele UAT reprezintă moştenitorul 

universal al acestora”, în contradictie cu prevederile legii 1/2000 art. 26 alin. (1) care o 

consideră o formă asociativă de proprietate. Nici măcar nu au citit legea şi au răspuns 

Parlamentului, ca să vedeţi lipsa de respect faţă de instituţiile de bază, cetăţenii acestei tări şi 

fata de Constituţie.  

Dacă am arătat parlamentarilor că răspunsurile sunt evazive, greşite şi să le repete, 

ne-au refuzat afirmând că atât le permite procedura.  

CCR  a respins toate exceptiile de neconstitutionalitate invocate de Asociaţie iar 

Avocatul Poporului ne-a răspuns că va introduce excepţia de neconstituţionalitate “când va 

considera de cuviinţă”.  

Si Victor Ponta ne-a promis “rezolvarea situaţiei juridice a Composesoratelor 

Comunale imediat ce partidul va ajunge la putere”, dar ulterior ne-a tratat în acelaşi mod 

pentru aceleaşi motive arătate mai sus. 

Dl Toni Greblă, când conducea Comisia Juridică a Senatului, ne-a spus clar: chiar 

dacă proprietăţile comunale au fost atribuite ilegal UAT, acestea nu vor mai reveni niciodată 

comunităţilor locale. Pentru această sinceritate sau pentru dispreţul faţă de lege a fost 

avansat Judecător la Curtea Constituţională. 

La formularea Legii 1/2000, in baza actelor de proprietate ale composesoratelor 

graniceresti prezentate, Asociatia a reusit sa introduca in art. 26 alin. (1) intre formele 

asociative de proprietate indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate si padurile 
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graniceresti. Denumire improprie dealtfel, intrucat aceste paduri infiintate din 

composesoratele graniceresti, in baza Legii XVIII/1890  a Imperiului Austro-Ungar, care 

cuprindea si pasuni, dar care fiind atribuite ilegal UAT inca in baza Legii 18/1991, 

reprezentantii Asociatiei s-au multumit si cu atat. Dar UAT si-au insusit ilegal si padurile 

graniceresti prin interpretarea abuziva a art. 29 alin (4) intrucat nu au facut dovada ca au 

detinut vreodata in proprietate aceste paduri cum prevede acest articol.  

Intrucat formele asociative isi revendicau dreptul la aceste paduri, conform legii, 

solicitand totodata si anularea titlurilor de proprietate emise ilegal in favoarea UAT, s-a 

realizat urmatoarea inscenare incredibila coordonata de fostul ministru al Agriculturii, 

Gheorghe Flutur  si Augustin Zegrean, Presedintele CCR, ale caror firme au distrus padurile 

graniceresti din zona. Astfel, Parlamentul emite legea 400/2002 care prevede ca padurile 

graniceresti (care trebuiau sa revina asociatiilor, conform legii 1/2000) vor fi impartite in 

parti egale cu UAT, lege neconstitutionala (lucru pe care Asociaţia îl sesizează încă de la 

emitere, dar ignorat de instituţii), incalcandu-se prevederile art. 44 din Constitutie (intrucat 

prevede o expropriere fara cauza de utilitate publica si dreapta despagubire), primind totusi 

avizul de constitutionalitate al CCR (lege care îl are ca autor şi pe Victor Ponta, cum a 

constatat DNA).  

In baza acestui scenariu, Primaria Marisel invoca exceptia de neconstitutionalitate a 

acestei legi, “intrucat este neconstitutionala exproprierea fara cauza de utilitate publica si 

dreapta despagubire a ½ din proprietatea UAT in favoarea Asociatiilor”, cand legea 400 

prevede exact invers, asa cum am aratat.  

  Toti cei atraşi în această “lucrătură” făcută împotriva drepturilor constituţionale şi 

legale ale comunităţilor locale din zona grănicerească: comisii locale si judeţene de fond 

funciar, primarii, Judecătoria Vatra Dornei, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, 

Parlamentul şi Guvernul României, deşi aveau obligaţia să verifice, au avizat fără nici o 

verificare toate actele din această înscenare, numai astfel se explică faptul că reprezentantii 

acestor instituţii formate din pleiade de jurişti nu au văzut (s-au făcut ca nu văd) că legea 

400/2002 este neconstitutională (lucru evident şi pentru un profan) şi că excepţia de 

neconstituţionalitate în baza căreia a fost anulată legea 400/2002 a fost formulată în mod 

tendenţios greşit de Primăria Mărişel. Exceptia admisă de CCR prin Decizia 603/2008!!! In 

baza căreia toate solicitările Asociaţiei pentru aceste păduri au fost respinse, contrar legii, 

dar pentru instituţiile statului nu există lege. Astfel de manevre nu au corespondent în lume. 

Si se vorbeste de separarea puterilor in stat, cand institutiile statului formeaza pe fata 

trusturi infractionale criminale impotriva cetatenilor acestei tari.  

Ca să scape de responsabilitate (dar şi de noi)am fost îndrumaţi să ne adresăm justitiei 

(în batjocură întrucât instituţiile amintite care au emis aceste legi aveau obligaţia să le 

anuleze după ce le-am demonstrat neconstituţionalitatea evidentă şi pentru un neiniţiat în 

drept constituţional lege emisă deliberat pentru furtul tăranilor de aceste terenuri). 

Toate acţiunile in justiţie a comunităţilor locale (care şi-au dovedit calitatea 

procesuală activă cu actele de proprietate perfect valabile asupra păsunilor) prin care am 

solicitat anularea actelor de proprietate ilegale ale UAT (pentru motivele arătate) au fost 

respinse abuziv (ca nu cumva să existe un precedent care se putea invoca) la comandă unică, 

instantele prin motivaţii penibile invocate în procedurile prealabile, eschivându-se de a 

verifica legalitatea actelor UAT. In 10 procese pe care le-am susţinut în Baia Mare si Curtea 

de Apel Cluj (pe fond şi revizuire), acţiunile mi-au fost respinse, când am introdus actiune în 
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constatare mi-a fost respinsă, recomandându-mi-se (în batjocură) să promovoz acţiune în 

reconstituire, şi invers.  

Când au epuizat toate permutările, mi-au respins acţiunea întrucât “valabilitatea 

actelor de proprietate ale Comunei Cicârlău a fost verificată într-un alt dosar cu autoritate de 

lucru judecat” fără să indice în care dosar, întrucât nu există, SC 9734/2014, sau “mă abţin să 

judec întrucât valabilitatea actelor Comunei Cicârlău am mai analizat-o în dosar 700/2007”, 

când actele erau emise în 2009, dosar 3228/182/2014. 

De ce comandă unică: pentru că nu se poate concepe ca toţi judecătorii de la 

instituţiile amintite care aveau de soluţionat o cauză simplă să fie abuzivi sau să greşească 

flagrant în ciuda probelor evidente, fără a primi comenzi. Toate sesizările privind abuzurile 

instantelor (adresate CSM) a primarilor care şi-au însuşit abuziv aceste terenuri dar şi peste 3 

mld Euro atribuiţi ilegal ca subvenţii europene (pe care statul român ar putea fi obligat să-I 

returneze), a Prefecturilor şi Comisiilor Judeţene  care au emis mii de acte de proprietate 

ilegale, adresate Parchetelor şi DNA – au fost muşamalizate. Văzând că au avut concursul 

instituţiilor abilitate cu restituirea fondului funciar, inclusiv justiţie, şi au reuşit să 

muşamalizeze atribuirea ilegală a păşunilor comunale, după 10 ani, în baza Legii 1/2000 art. 

29 alin. (4)  au atribuit ilegal şi abuziv (cu aceeaşi retetă) şi pădurile comunale. Pentru 

deposedarea (şi defiinţarea abuzivă a comunităţilor locale) Parlamentul României a avizat 

deliberat şi abuziv următoarele legi: Legea 18/1991, 165/1996, art. 33 şi 44, legea 1/2000 şi 

247/2005, art. 22, 26 alin. (1), 29 alin. (4), legea 160/2010, 400/2002, 165/2013, caz unic în 

istoria parlamentarismului, ca un Parlament national sa emita deliberat legi pentru furtul 

propriilor cetateni.  

Composesoratul Borşa s-a rugat de toţi prefecţii care s-au perindat în ultimii 10 ani 

să-I pună în posesie în baza actelor de proprietate, în urma multiplelor demersuri acestia 

declarând: Vom merge la WC cu actele voastre de proprietate, intre timp aprobă tăierea 

ilegală a pădurilor acestora. Si sarcina principală de serviciu a Prefectilor este tocmai 

respectarea legalităţii. Si mitingul organizat de proprietarii composesoratului la forurile 

europene de la Strasbourg a avut acelasi rezultat. 

Tinta finală a acestor abuzuri nemaiîntâlnite în lume începute cu legea 18/1991 a fost 

deposedarea de aceste terenuri şi a UAT (acum invocând faptul că acestea nu-şi pot susţine 

dreptul de proprietate) şi atribuirea acestor terenuri aşa-zişilor deposedaţi de regimul 

comunist (în realitate sustinătorilor regimului) în acest sens fiind votată legea 165/2013, în 

baza căreia la art. 6 primăriile identifică aceste terenuri, iar în baza art. 12 comunităţile se 

vor exprima prin referendum asupra păstrării categoriei de folosinţă după ce vor fi 

înstrăinate!!! Propriile terenuri pentru care au acte de proprietate. Mai multă batjocură şi 

umilinţă nu încape. Tot lege neconstituţională din orice punct ar fi privită întrucât prevede 

exproprierea fără cauză de utilitate publică şi dreptă despăgubire a unui proprietar prezumat 

de bună credinţă (UAT).  

 Fiind prezenta in Parlament, o delegatie a Asociatiei, in momentul votarii Legii 

165/2013 (lege neconstitutionala emisa cu incalcarea art. 44 - dreptul la proprietate), in baza 

careia la art. 6 cele 4 mil. Ha teren de care au fost deposedate ilegal Comunitatile Locale şi 

care în prezent sunt deţinute ilegal de UAT sunt inventariate pentru a fi atribuite 

deposedatilor de Regimul Comunist (in realitate strainilor, nici gand sa le inapoieze 

adevaratilor proprietari care detin acte de proprietate), am solicitat catorva zeci de 

parlamantari sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi si anularea acestei legi pentru motivele 
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aratate, dar legea a trecut, fiind votata in unanimitate.  

S-ar spune ca-i inconstienta sa atribui prin lege unei persoane un teren pentru care 

proprietarul real are acte de proprietate, intrucat noile titluri vor fi lovite de nulitate absoluta 

conform Legii nr. 18/1991, art. III dar aceasta este inca o dovada de aroganţă şi dispreţ faţă 

de lege şi subordonare totala fata de stapani, Parlamentul legiferand in dispret total fata de 

legea fundamentala.  

Toate institutiile statului abilitate cu aplicarea legii 165/2013 – Primarii, 

Prefecturi, Comisii Locale si Judetene, care au inventariat aceste terenuri – cunosc 

faptul că aceasta lege (in baza careia dl. Viorel Hrebenciuc si compania au incercat sa-

si insuseasca abuziv 40.000 ha ca sa le vanda strainilor, cum s-a mai facut in sute de 

alte cazuri) s-a emis intentionat pentru furtul acestor terenuri de la comunitatile locale 

si este neconstitutionala (uitati-va la analiza acestei legi pe internet facuta de Primariile 

vizate), dar nu sesizeaza, intrucat toate institutiile statului sunt direct implicate in 

aceste furturi si nimeni n-ar lua nici o masura. Tot de inconstienta si lipsa crasa de 

spirit civic da dovada populatia rurala din toata tara cand permite acestei gasti 

infractionale numita Parlamentul Romaniei sa-i deposedeze prin lege de paduri si 

pasuni. 

Abia acum (când ştie toată lumea) sesizează şi presa că Parlamentul a emis 

deliberat legi pentru a fura, lucru pe care Asociaţia îl făcea public când această lege era 

încă în fază de proiect. 

Urmărirea acestei ţinte cu o perseverenţă diabolică, încălcând Constituţia pe o 

perioadă atât de lungă de timp (23 ani de la emiterea legii 18/1991) în care s-au schimbat 

şase legislaturi, anularea fără titlu de lege a prevederilor legii pentru Reforma Agrara in toata 

tara de catre clasa politica romaneasca (lucru care l-a facut numai regimul hortyst in 

Ardealul ocupat), care a emis legi pentru furtul celor 4 milioane hectare de la comunitatile 

locale pentru a fi date strainilor si sa nu gasim sprijin la nici un politician sau institutie a 

statului, este inca o dovada a faptului că legile importante sunt concepute în altă parte decât 

in Parlamentul României, de forţe oculte antiromâneşti (care şi-au aservit toate instituţiile de 

bază ale Statului Român în primul rând serviciile secrete, care la rândul lor şi-au pus agenţi 

sub acoperire în conducerea acestor instituţii) dar şi a faptului că Parlamentarii şi Judecătorii 

CCR n-au nici o putere şi nici un cuvânt ca să influenţeze continutul legilor importante 

(acesta fiind un principiu, mod de lucru însuşit al acestor instituţii, aspect constatat de 

întreaga delegaţie la votarea fără nici o dezbatere a Legii 165 prin care s-a hotărât soarta a 

1/5 din suprafaţa României), motiv pentru care nici măcar nu lecturează această legislatie, 

dar o avizează, aspect exprimat clar şi de Preşedintele Băsescu. Pare incredibil, dar vă rugăm 

să verificaţi afirmaţiile noastre. 

 Dar conducerea din umbra a Romaniei dupa 1989 nu este o noutate fiind o continuare 

a politicii de exterminare fizica a elementului autohton, romanesc din ultimele doua secole 

(cu exceptia anilor 1960 – 1989, Nicoale Ceausescu fiind asasinat intrucat pe fondul 

Razboiului Rece a indraznit sa indeparteze aceasta oculta si a instituit un regim nationalist, 

romanesc) politica  premeditata, deliberata, perseverenta si coordonata in timp, lucru 

consemnat atat de poetul transilvanean A. Muresanu: "barbarii de tirani si cruzii tai 

dusmani", cat si de Eminescu "politica straina impreuna cu strainii care ne guverneaza tind 

la substituirea elementului romanesc….. nici un neam nu e condamnat a suporta in veci un 

regim vitreg, corupt si mincinos". 
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Si in perioda interbelica aceste forte oculte au continuat sa conduca din umbra cum 

constata istoricul Apostol Stan "In spatele Guvernului Maniu se instalase alta conducere care 

dicta ce voia. Natiunea Romana era deposedata de carmuirea legitima substituita cu o 

formatiune oculta, fara raspundere, competenta si vocatie, jucand cel mai sinistru rol"  iar 

"lichelismul si parvenitismul devenisera caracteristicele care-si pusesera pecetea asupra 

institutiilor statului: magistratura, invatamant, armata, biserica..". 

Aceeasi conducere din umbra este mentionata si de Nichifor Crainic in cartea „‟Zile 

albe zile negre‟‟: „‟Toate hotararile esentiale erau luate de un grup restrans in sedinte 

nocturne secrete iar dimineata ne erau prezentate si erau votate…‟‟ exact cum sunt avizate 

principalele legi de parlament. 

Asa cum consemneaza generalul Franz Halder "Antonescu va fi formal in fruntea 

Comandamentului Suprem Roman, Statul Major al Armatei 11 va exercita conducerea 

efectiva dar ordinele trebuie date in numele lui Antonescu" (aceeaşi conducere din umbră). 

            Ca si fortele oculte din perioadele anterioare (dinainte si din timpul razboiului) din 

care multi dintre noii conducatori ai Romaniei de dupa razboi proveneau, si-au aservit toate 

structurile de baza ale statului roman, iar structurile de forta: armata, securitatea, serviciile 

secrete, angajandu-le intr-o campanie nemiloasa, dusa impotriva elitelor romanesti si a 

oponentilor politici. Si conducerea acestor actiuni au exercitat-o din umbra pentru a arata 

ulterior ca aceste crime au fost făcute de români care sunt vinovaţi şi reprezinta politica 

romaneasca. Pentru a-si realiza acesta politica n-au ezitat indepartarea oponentilor chiar 

dintre comunisti (Lucretiu Patrascanu asasinat pentru ca a declarat ca "inainte de a fi 

comunist, sunt roman") a personalitatilor in afirmare ( N. Labis). Pentru a evita arestarea, 

incarcerarea in lagare si exterminarea majoritatea celor vizati s-au ascuns in munti unde au 

luptat pentru supravietuire si nu împotriva comunismului avand in vedere raportul 

disproportionat dintre acestia si fortele de represiune.  

            Va rog sa verificati numele celor care au condus Romania din umbra in aceea 

perioada intunecata pentru natiune (care se afla pe condamnarile la moarte sau inchisoare a 

elitei romanesti care a supravietuit progromurilor anterioare) si veti avea surpriza sa 

constatati ca majoritatea celor care conduc astazi tara sau ne reprezinta in strainatate sunt 

urmasii acestora. Acest regim care practica pe fata genocidul poporului roman (indiferent de 

natie, fata de care regimul comunist de dupa razboi a fost o adunatura de inocenti_ este 

amintit si de fostii presedinti, Emil Constantinescu: „‟ M-a invins sistemul!!!‟‟ (dar unde au 

fost in acest timp serviciile secrete care aveau obligatia sa-l apere si pe care teoretic le 

conducea: coordonau politica antiromaneasca), sau sistemul ticalosit – Traian Basescu. 

  Aceşti profesionişti în manipulare printr-o psihoză colectivă (pentru că nu există altă 

explicaţie), şi-au determinat discipolii în actiunea de distrugere a naţiunii (reprezentanţii 

tuturor instituţiilor Statului Român) să-şi arate fidelitatea şi slugărnicia faţă de ei, într-un 

mod cu totul şi cu totul atipic: aceştia acţionează împotriva românilor din proprie conştiinţă, 

fără să mai primească ordine si fără să-I cunoască pentru avantajele conferite de stăpânii lor. 

Principalele directii de actionare au fost distrugerea tuturor sectoarelor vietii economice si 

sociale, prin toate mijloacele, in baza oricaror pretexte (oricat de mincinoase), lichidarea 

tuturor bogatiilor materiale, a solului si subsolului tarii, si vanzarea la oricine numai sa nu 

ramana nimic romanilor, invrajbirea si divizarea societatii, dispersarea grupurilor compacte 

care se puteau opune politicii prin distrugerea intreprinderilor, lichidarea comunităţilor 

locale , a armatei , CFR scaderea natalitatii, autodispreţuirea, pierderea încrederii, crearea 
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unei stari de lehamite fata de tot ce-I romanesc, pentru parasirea tarii si emigrarea romanilor, 

aservirea tarii prin imprumuturi,cheltuirea fără finalitate a banilor românilor, tinta principala 

urmărită de această ocultă fiind exterminarea fizica a natiunii Romane. 

Pentru aceste motive, peste 5 milioane romani au parasit tara, situatie fara precedent 

in lume, actualul regim care i-a fortat sa emigreze fiind responsabil de toate dramele, 

suferintele si umilintele, indurate de acestia.  

Toate concepţiile elitelor românesti (pentru care au fost vânaţi ca pe câini de toate 

regimurile antiromâneşti) puse în operă de Preşedintele Ceauşescu au fost lichidate, acţiune 

coordonată în care au antrenat toate institutiile de baza ale Statului Român care aveau datoria 

(fiind bine plătite pentru aceasta) sa previna aceste actiuni impotriva Natiunii Romane 

(inclusiv cele care formează CSAT, a cărui tăcere în faţa politicii antiromâneşti practicată la 

vedere este suspectă şi vinovată, unde au fost acestia cand a fost devalizata Romania: la 

furat), instituţii care au format adevarate trusturi criminale, care aplică această politică 

transpusa cu o coordonare, perseverenta si agresivitate greu de imaginat pentru o minte 

normala (stiind ca au protectia ocultei), fata de care romanii au ramas nauciti, aceştia 

păstrând în memoria colectivă brutalitatea cu care le-au fost lichidate valorile naţionale de 

antecesorii acestor nemernici. Cei care cer oprirea acestei politici sunt trataţi cu dispreţ şi 

ignoranţă de absolut toate institutiile statului la care apelează, inclusiv de Biserică, institutie 

care în mod traditional lupta pentru interesele românilor. 

 Toate legile proprietatii prin care au fost distruse sectoarele principale ale economiei 

au fost intocmite in alta parte decat in Parlamentul Romaniei, sunt neconstitutionale avand 

un evident caracter antiromanesc, clasa politica si institutiile Statului Roman fiind vinovate 

ca au avizat aceste legi.  

Constitutia României, prin articolele 44 şi 46 garantează dreptul la proprietate şi 

moştenire (inclusiv asupra bunurilor comune care au apartinut intregului Popor Roman) ori 

in baza acestei legislatii, aceste bunuri au fost distruse sau instrainate. Daca politicienii 

romani dovedeau responsabilitate (si nu slugarnicie grobiana), daca lecturau aceasta 

legislatie (care s-a derulat pe parcursul tuturor legislaturilor) realizau caracterul distructiv al 

acestei legislatii (vizibil la tot pasul, orasele romanesti arata ca dupa bombardamente 

nucleare), ar fi oprit elaborarea acestei legislatii sau cel putin ar fi parasit aceasta “cloaca 

maxima” care este clasa politica si ar fi sesizat societatea cu dezastrul care i se pregateste, 

dar au preferat sa se infrupte din avantajele oferite de stapanii lor (in primul rand sa fure), 

mintindu-ne prin tot felul de vorbe mestesugite: reforma, privatizare, retehnologizare, ca 

instituie o societate de tip nou, capitalista, care va asigura tuturor romanilor lapte si miere. 

Daca distrugerea natiunii si a Romaniei inseamna capitalism şi democraţie, atunci, da, au 

realizat ce si-au propus. Totodata, se impune urmatoarea intrebare: cum a reusit aceasta 

oculta sa selecteze si sa promoveze in functiile cheie ale Statului Roman numai tradatori de 

neam si tara si sa anihileze orice instinct de conservare si rezistenta din partea romanilor.  

Oare lipsa de solidaritate, a spiritului civic, tradarea, starea vegetativa, “somnul 

letargic al natiunii”, cum il numea Emil Cioran, caracterizeaza Natiunea Romana asa cum 

prin toate canalele incearca sa ne convinga aceasta oculta, pentru amortirea instinctelor de 

rezistenta? Ori, prin perseverenta cu care “ne-au cultivat” artificial aceste calităţi de-a lungul 

secolelor chiar au reuşit şi ne-au adus în acest stadiu? (pentru acestia am facut 20 de ani de 

puscarie – Petru Tutea). Oare conceptul de „‟Natiune Romana‟‟ nu exista decat in mintea 

unor visatori care s-au jerfit in numele acestui ideal? Raspunsul e categoric nu. Romanii au 
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luptat si cu piepturile goale pentru apararea fiintei nationale (intrucat a existat o preocupare 

permanenta a acestor nemernici ca romanii sa nu posede arme), dar aceasta oculta s-a unit 

de-a lungul timpului cu toti dusmanii de moarte pentru distrugerea Natiunii Romane 

aducand armate straine si agenturi de spionaj care sa o sustina, neezitand sa foloseasca 

structurile de forta romanesti (în fruntea carora au pus numai trădători de neam) pentru a lovi 

in cei care s-au ridicat in apararea natiei: armata romana, militia, sistemele de securitate, “Ei 

bratul tau inarma ca sa lovesti in tine”,  romanii fiind infranti de fortele coplesitoare folosite 

impotriva lor.  

Au fost anulate toate funcţiile statului român încât se poate afirma fără a greşi că 

statul si natiunea romana ( entităţi  definite cu caracteristici clare ) nu există întrucât actuala 

masă de români şi statul român nu le posedă. Singura speranţă de resuscitare a naţiunii (care 

nu mai reactionează la nici un stimulent ca un organism mort, ca o legumă) este pedepsirea 

exemplară a tuturor vinovaţilor, preluarea tuturor concepţiilor naţionaliştilor români, 

instaurarea unui regim de cinste dumnezeiască, lucru pe care dacă nu-l va face cat mai 

repede Poporul Român (întrucât aceste găşti infracţionale aservite nu o vor face niciodată) 

sfârşitul natiunii nu este departe. In acest timp românii organizează ziua fără pantaloni la 

metrou. Ruşine.  

Lovitura fatala data Natiunii Romane o reprezinta aprobarea de catre acest Parlament  

ilegal, impostor a legii privind vanzarea terenurilor Romaniei catre straini. In baza acestei 

legi criminale (pe care Preşedintele Băsescu a amânat-o cu 2 săptămâni la promulgare în 

urma petiţiei Asociaţiei), au fost vândute deja milioane de hectare din pământul sfânt al ţării 

(prioritate având înstrăinarea celor 4 milioane ha care au aparţinut comunităţilor locale, 

pentru a li se pierde urma. Si numirea lui Dacian Ciolos de Comisar European pentru 

agricultura s-a facut premeditat in acest sens. Atât de mult au redus vocea societăţii civile, că 

nu s-a manifestat nici o reacţie majoră faţă de această crimă care ar fi fost aspru sancţionată 

în orice ţară din lume pana si pieile rosii (socotiti rasa inferioara) si-au aparat cu piepturile 

goale pamantul stramosesc. 

In timp ce zeci de generatii s-au jertfit secole de-a randul pentru acest pământ, 

generatia actuala a lasat pamantul sfant al tarii pe mana unor smenari obraznici. Ne este 

rusine faţă de concetatenii nostri maghiari care ne intreaba: ati dorit atat de mult Ardealul ca 

sa-l vindeti la bucata? Ne blestema din mormant Eroii Neamului care au aparat acest pamant 

intre care si matusa mea, Viorica Dunca, care a fost inrolata in toata perioada razboiului (ca 

alte sute de mii de romani) ca pilot militar sanitar in Campania din Est si Comandant de 

baterie de artilerie in Campania din Vest, pozitie in care a luptat pana in Muntii Tatra, unde a 

fost grav ranita.   

         Cetatenii straini de buna credinta incearca prin declaratii soc sa ne trezeasca la 

realitate: istoricul sarb Miodrag Stanojevic numindu-ne „‟popor imbecil de tolerant‟‟ sau 

fermierul Ferenc Josef din Ungaria se intreaba contrariat : ce se întâmplă cu această naţie 

care-şi vinde viitorul ei şi al copiilor ei pentru a-şi cumpăra mobilă, televizor, eventual 

mărgele de sticlă ca indienii. in timp ce presa dambovitiana trambitiaza: Ungaria se 

pregateste sa cumpere Transilvania la bucata pentru a distrage atentia ca Romania a fost 

scoasa la mezat de politicienii romani dar si a mai incorda relatiile cu aceasta tara obicei 

secular al ocultei .   

Aceasta crima s-a facut sub coordonare unica fiind antrenate toate institutiile statului 

roman alaturi de presa reactionara.   
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- Falimentarea deliberata a agriculturii prin mentinerea artificiala a unui nivel de trai 

ridicat prin imprumuturi externe cu care se cumpara produse agricole din afara cand 

Romania are potential agricol pentru a hrani 80 mil personae; 

-Au creat toate conditiile pentru ca strainii sa cumpere pamant prin distrugerea 

agriculturii, produsele romanesti fiind boicotate pe fata in supermarketurile controlate de 

acestia ;  

- instrainarea comertului ( de parca romanii au iesit din paduri si n-au facut niciodata 

comert ) prin permiterea construirii de catre straini de supermarket-uri pe un nivel ( lucru pe 

care il putea face si Ceausescu dar caruia i-a pasat de pamantul sfant al tarii spre deosebire 

de straini ) pentru ca strainii sa castige usor banii romanilor cu care sa le cumpere pamantul ;  

-prin desfintarea CAP pentru ca taranii sa-si poata scoate terenul din aceasta forma 

asociativa actiune inceputa de legea 18/1991  

-accesul discriminatoriu la credite pentru romani in timp ce multe tari acorda credite 

fara dobanda cetatenilor lor pentru cumpararea pamantului romanesc 

-diferente de trei ori mai mari intre subventii in Romania fata de alte tari , si ministrul 

agriculturii vorbeste de conditii concurentiale egale intre cetatenii europeni ;  

-crearea de nenumarate posibilitati de castiguri facile pentru straini in Romania-prin 

atribuirea acestora a bogatiilor tari a sistemului bancar pentru ca acestia sa cumpere 

pamantul romanesc cu bani nostril 

-lipsirea romanilor de orice sursa de venit pentru a-i obliga sa-si vanda ce au mai 

scump , pamantul .  

In isteria generala a politicienilor pentru vanzarea rapida a pamantului romanesc 

ministrului agriculturii Daniel Constantin i-a revenit '' sinistra onoare ''  de a justifica aceasta 

crima fara precedent in lume: ca fiind integrati intr-un grup select trebuie sa ne supunem 

regulilor acestui club deci ne obliga UE-minciuna ordinara intrucat nici un stat UE n-a dat o 

astfel de lege si nu si-a scos pamantul la vanzare; „‟ca investitorul strain‟‟ (de fapt noul 

proprietar al Romaniei) va realiza ferme optime de 1000 ha (nu spune ca au existat astfel de 

ferme in toata Romania dar sistemul din care face parte le-a distrus); ca se va realiza 

agricultura integrata- de la cereale si furaje la produsul finit-fara sa spuna ca in Romania au 

existat astfel de ferme sau a uitat ca diviziunea muncii a fost inventata odata cu aparitia 

omului. Fiind invitat la emisiunea radio „‟probleme la zi‟‟ i-am acuzat de tradare atat pe 

actualul cat si pe fostul ministru Valeriu Tabara la care acestia au inceput sa se acuze 

reciproc de negocierea obedienta a tratatului de aderare, cand de fapt toata clasa politica este 

vinovata de aceasta crima. Nici in colonii „‟partenerii nostrii de club select‟‟ nu si-au permis 

sa deposedeze bastinasii de pamant cum fac in Romania. Daca vecinii unguri s-au opus 

vanzarii pamantului au parte numai de sicane de la '' parteneri de club select '' . Piata unica 

europeana a terenurilor este o minciuna, nu exista numai pentru pamantul romanesc.  

Si presa reactionara si-a facut datoria: „‟avem cel mai bun sol‟‟ venit sa-l cumparati; 

„‟romanii sunt bucurosi ca strainii le cumpara pamantul si fac vin bun‟‟ (reportaj din Valcea). 

De parca pana nu au venit strainii romanii nu au stiut cum se face vin? Noua ne lasa 

spalaturile si ce-i mai bun duc in tara lor. Mai lipsea sa spuna ca si cei care au murit aparand 

acest pamant sunt bucurosi ca se vinde. 

Au fost înfiinţate agenţii pentru cumpărarea pământului românesc în toate judeţele 

deservite de notariate mobile care se deplasează în fiecare sat. Ministrul Agriculturii se laudă 

cu facilităţile făcute ţăranilor pentru vânzarea pământului. La cine se vinde pamantul 
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romanesc ? La parteneri europeni care se mandreau : '' l-am lovit cu atata satisfactie pe 

roman ''. La fel ca pe caini ne vor considera si trata si dupa ce vor devenii stapanii Romaniei.  

Dacă antecesorii noştri, mulţi folosiţi de această ocultă să lupte împotriva 

naţionaliştilor români care s-au jertfit pentru ei, înregimentaţi în Armata Română la lovitura 

de stat din 21.01.1941, securitatea anilor ‟50 mai aveau circumstanţe atenuante: lipsa de 

informare, forta disporoporţionată folosită de nemernici care s-au aliat cu oricine în bătălia 

antiromânească dusă cu naţionaliştii români: Wehrmacht, Armata Roşie, generaţia actuală 

care este informată şi vede la tot pasul dezastrul generalizat în care aceşti nemernici au adus 

ţara, n-are nici o scuză pentru pasivitatea în care se complace . A trebuit sa vina d-na Elena 

Udrea dupa 25 de ani sa arate ca Romania este condusa spre pieire de forte oculte prin 

intermediul serviciilor secrete, dar romanii unde au fost in acest timp “unde sunt bărbaţii 

ţării, căci în jur văd numai trădători?”- nu mai există dnă, i-a redus la tăcere regimul criminal 

care conduce România.  

  Toţi cei care prin funcţiile care le deţin, pregătirea profesională (datorată şi 

sacrificiilor românilor), conducerea instituţiilor statului ( daca o singura institutie isi facea 

datoria nu era posibil acest dezastru ) , a cultelor religioase: preoţi, primari, persoane 

publice, formatori de opinie, aveau obligaţia morală şi statutară să informeze şi să 

mobilizeze opinia publică în faţa acestei agresiuni fără precedent în istoria umanităţii şi s-o 

avertizeze în ceasul al 12-lea: pământul lăsat moştenire şi copii sunt viitorul vostru şi 

singurul sprijin la bătrâneţe întrucât statul român nu v-a mai dispune de bani pentru ajutoare 

sociale pentru o perioadă lunga de timp,  deci pământul nu trebuie vândut; defrişarea 

pădurilor înseamnă distrugerea habitatului omului cu consecinte dezastruoase: inundatii la 

orice ploaie banală, întrucât pământul nu mai reţine apa, secetă, alunecări de teren şi eroziuni 

ireversibile; pagube a căror amploare depăşeşte de mii de ori valoarea caselor distruse;  s-au 

dovedit a fi complicii acestei oculte prin această tăcere vinovată (fără să primească ordine). 

 Aceste intrebari existentiale, de siguranta nationala si multe altele pe care le punem  

nu sunt puse nicaieri in lume intrucat in toate tarile politicienii si institutiile statelor sunt 

abilitate si platite sa le previna, dar in Romania nu functioneaza normal nici o institutie, toate 

fiind angajate in aceasta politica criminala dusa impotriva propriilor cetateni si in mod 

paradoxal aplicata de romani. 

D-le Presedinte: cunoastem bunele dvs. intentii pe care le afirmati pentru reformarea 

statului: stabilirea increderii in institutii, stat de drept, separarea puterilor in stat, 

independenta justitiei, lupta cu coruptia, sprijinirea Republicii Moldova in combaterea 

acestui flagel in urma succeselor romanesti, democratie, U.E etc. etc… Cum veti realiza 

aceste deziderate cand toate institutiile statului sunt aservite ocultei prin servicii secrete si 

actioneaza pe fata impotriva romanilor prin trusturi criminale organizate. Sprijinirea Rep. 

Moldova in combaterea coruptiei este o gluma rau deplasata cata vreme Romania este cea 

mai corupta tara nu din U.E ci din lume. Ce sprijin sa mai asteptam de la U.E cata vreme 

acestia desi cunosc politica de genocid dusa impotriva poporului roman nu fac nimic sa o 

opreasca mai mult o incurajeaza. Nimeni din aparatul de stat n-ar avea voie sa rosteasca 

aceste sintagme care au o importanta incarcatura istorica, principiala, care nu coincid cu 

realitatea din România. 

D-le Presedinte, pentru ca Parlamentul  aservit ocultei functioneaza ilegal incalcand 

vointa poporului exprimata prin referendum, pentru că a avizat deliberat legi pentru furtul 

cetăţenilor români, va cerem public demiterea imediata acestei institutii si covocarea de 
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alegeri anticipate. Va informam ca un regim legal si constitutional care se va instala in 

Romania (aceasta fiind singura speranta de supravietuire a poporului roman din care facem 

parte cu totii sau nimeni nu mai crede acest lucru) va anula legea privind vanzarea 

terenurilor catre straini ca fiind emisa de o institutie impostoare, va anula contractele 

incheiate în baza acestor legi iar dvs. datorita coabitarii cu aceasta institutie infracţională 

puteti fi considerat complice la aceste abuzuri.  

Sunteţi înconjurat de infractori dovediţi, D-le Preşedinte, debarasaţi-vă cât mai repede 

de ei întrucât spune o vorbă românească: “Spune-mi cu cine te insotesti ca sa-ţi spun cine 

eşti!” 

D-le Presedinte, va rugam sa dispuneti colaboratorilor dvs. verificarea afirmatiilor 

noastre, a constitutionalitatii legislatiei analizate si daca considerati de cuviinta va rugam sa 

invocati exceptia de neconstitutionalitate a acestei legislatii. De asemenea va rugam D-le 

Presedinte sa nu ne raspundeti evaziv (cum obisnuiesc reprezentantii statului) de genul: Nu 

dispun de prerogative, intrucat Presedintia Romaniei trebuie sa dispuna de personal 

competent pentru a emite o rezolutie clara. 

Va multumim!    

 

 

 

 

Baia Mare          Preşedinte 

06.03.2015        Cozmuţa Gheorghe 
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Subsemnatul Cozmuta Gheorghe, Presedintele Asociatiei, prin prezentul apel ma 

adresez tuturor concetatenilor mei care inca considera ca tara noastra mai poate avea viitor 

pentru care merita sa luptam.  

Frati romani, 

In ultimele luni, mai multe ştiri au şocat opinia publică românească (sau trebuia să o 

trezească): In vaccinul antigripal produs de Institutul Cantacuzino, au fost introduse 

deliberat substante daunatoare sanatatii şi România a importat mii de tone de carne stricată 

din tările UE, iar SRI care cunoştea aceste atentate la sănătatea cetăţenilor români nu a 

intreprins nimic pentru a le opri. 

       Dar acest episod este numai o parte a politicii antiromanesti dusa de cei care au preluat 

puterea si conduc Romania spre dezastru dupa 1989 fiind o continuare a politicii de 

exterminare fizica a elementului autohton, romanesc din ultimele doua secole (cu exceptia 

anilor 1960 - 1989) politica  premeditata, deliberata, perseverenta si coordonata in timp, 

lucru consemnat atat de poetul transilvanean A. Muresanu: "barbarii de tirani si cruzii tai 

dusmani", cat si de Eminescu "politica straina impreuna cu strainii care ne guverneaza tind 

la substituirea elementului romanesc….. nici un neam nu e condamnat a suporta in veci un 

regim vitreg, corupt si mincinos". 

       In sec. XIX ( secolul natiunilor)  natiunile lumii s-au afirmat in interiorul statelor 

nationale luindu-si destinele in propriile maini, dar personalitatile marcante romanesti care 

au luptat pentru afirmarea Natiunii Romane T. Vladimirescu, Al. I. Cuza, N. Balcescu, M. 

Eminescu, naţionaliştii români din perioada interbelică în frunte cu Corneliu Zelea 

Codreanu, O. Goga au fost asasinate, întemniţate sau exilate. 

       In timp ce taranii romani din Transilvania si Bucovina invecinate erau proprietari de 

terenuri fie mostenite, cumparate ( inclusiv cu bani castigati in America) sau atribuite in baza 

legilor de improprietarire  ale Regimului Austro  Ungar, aici functionand neintrerupt 

nenumarate centre de cultura romanesti. Taranii romani din Regat au fost deposedati de 

principala lor bogatie - pamantul stramosesc -  astfel ca la sfarsitul sec. XIX acesta era 

detinut de un numar restrans de proprietari in majoritate straini de neam ( dar care si-au luat 

niste nume romanesti de parca erau descendentii directi ai lui Decebal si Traian) romanii 

fiind constransi sa locuiasca in sate izolate fara posibilitati de comunicare, intr-o mizerie si 

inapoiere culturala si materiala nedemne de un popor milenar, pelagra făcând ravagii în 

satele româneşti. In acest timp proprietarii isi arendau terenurile furate (fiind astfel doua 

randuri de exploatatori), locuind in Capitala sau la Paris si avand alergie la tot ce-i romanesc, 

inclusiv la limba romana (este binecunoscut bancul cu grebla). 

       Rascoala din 1907 a reprezentat o rabufnire a Taranilor Romani din Regat (in majoritate 

iobagi la inceputul sec. XIX) impotriva politicii de exterminare, fiind inabusita cu o 

brutalitate iesita din comun si intrucat armata romana a refuzat sa traga in proprii parinti, 

regimul a solicitat ajutorul trupelor Tarului Rusiei (care au tras cu tunurile in taranii 

neinarmati, aceştia căzând “cum seceri toamna pentru cai otavă” – Tudor Arghezi) a carui 

familie avea sa fie exterminata 10 ani mai tarziu ca un blestem a celor 11.000 de tarani 

romani ucisi  pentru ca-si cereau dreptul la viata si la pamantul stramosesc. 

Reforma Agrara din 1921 in baza careia au fost impartite marile mosii a fost  

consecinta faptului ca soldatii (tarani) romani intorsi de pe front au inceput sa-si imparta 
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pamantul (ca soldatii din Rusia invecinata in urma Revolutiei Bolsevice) si nu "datorita 

promisiunilor regimului, pentru a rasplati eroismul acestora" ( regim care cu 14 ani inainte i-

a masacrat pentru ca-si cereau acest drept)  cum se prezinta in istoriile mistificate apreciere 

asemanatoare cu cea a generalului sovietic E. Macarov care la sfarsitul luptelor de la Oarba 

de Mures, (Katinul Românesc unde au fost trimisi la moarte nejustificat d.p.v. strategic 

13.000 de soldati romani) a  laudat cu cinism Armata Romana " mi-a placut cum ati luptat". 

Dupa Marea Unire  din 1918 aceste forţe oculte (denumire pe care n-am inventat-o 

eu, fiind consemnată în toate perioadele istorice începând cu Horia până la Ceauşescu) au 

continuat politica antiromaneasca condusa din spatele institutiilor alese in mod democratic si 

in noile provincii dupa cum constata istoricul Apostol Stan "In spatele Guvernului Maniu se 

instalase alta conducere care dicta ce voia. Natiunea Romana era deposedata de carmuirea 

legitima substituita cu o formatiune oculta, fara raspundere, competenta si vocatie, jucand 

cel mai sinistru rol"  iar "lichelismul si parvenitismul devenisera caracteristicele care-si 

pusesera pecetea asupra institutiilor statului: magistratura, invatamant, armata, biserica..".  

Acest mare roman Iuliu Maniu, care a crezut ca va introduce in Romania sistemul 

democratiei parlamentare din care provenea era luat in deradere de "camarila fanariota" 

(cum denumea aceste forte oculte) care conducea in realitate Romania fiind numit "taranoi 

incapatanat care crede ca se lupta cu ungurii" , ca dupa 30 de ani de lupta sustinuta sa se 

declare invins (ca si presedintele Constantinescu " m-a invins sistemul"). 

 Tot restul vieţii a regretat că a aservit Transilvania acestei forte oculte antiromâneaşti 

şi că nu a îndepartat-o cu forţa armelor (cum i-au propus fruntaşii politici transilvăneni în 

1926), ocultă care în momentul când s-a asigurat că a luat puterea deplină în România (cu 

sprijinul Armatei Rosii) l-a îndepărtat definitiv din viata publică (lucru pe care nu l-au făcut 

în perioada interbelică, amăgindu-l mereu cu preluarea puterii întrucât în joc era Transilvania 

care trebuia “mulsă”, Maniu fiind simbolul unirii acestei provincii) închizându-l pentru tot 

restul zilelor la Sighet, făra nici o vină, numai pentru poziţiile sale patriotice. 

  Printr-o fiscalitate agresiva majoritatea gospodariilor taranesti au fost ruinate, ceea ce 

l-a facut la finele anilor 30 pe un ziarist francez sa constate  " Mai putin de 10%  din 

populatia  tarii este hranita corespunzator". 

Si miscarea nationalista a tineretului roman condusa de Corneliu Zelea Codreanu a 

fost suprimata cu o cruzime iesita din comun "excesiva chiar si pentru normele Balcanilor"  

dupa cum s-a exprimat istoricul spaniol Francisco Veiga, mii de tineri de la elevi de liceu, la 

licentiati, fiind intemnitati, torturati, asasinati, fara pic de mila sau compasiune fata de 

tineretea lor, numai pentru ca au reprezentat idealurile Natiunii Romane,  Regele Carol al II-

lea ( tatal Regelui Mihai) pentru care "legionarii constituiau o tinta speciala",  neezitand sa 

sacrifice premeditat doi Prim Ministri: I.G. Duca si Armand Calinescu pe care dupa ce i-a 

implicat in atrocitati impotriva legionarilor i-a oferit pe tava acestora pentru a-si motiva 

represaliile ulterioare facute cu si mai multa brutalitate: Asasinarea fara judecata a tuturor 

celor incarcerati si a cate trei familii de fruntasi legionari de judet! 

Părintele Nicolae Steinhart s-a convertit la ortodoxism ca un gest suprem de 

solidaritate umana cu naţionaliştii români (cu care s-a identificat) pentru suferinţele îndurate 

de aceştia si acest lucru este trecut sub tacere si ascuns de cei care se refera la aceasta 

personalitate. 

  Aceasta politica de deposedare de bunuri si exterminare fizica a romanismului (in 

primul rand a intelectualitatii nationaliste si a tineretului, lucru practicat numai de armatele 
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barbare ocupante, fiind un caz unic in istoria umanitatii in perioada moderna) a fost 

continuata de I. Antonescu care dupa ce a preluat puterea in urma loviturii de stat militare 

din 21 ian. 1941 (dată de Armata Romana cu sprijinul Wermachtului) impotriva vointei 

populare exprimata prin vot, (ceea ce l-a determinat pe Mircea Eliade sa anticipeze ca "si 

ingerii vor plange", si au plans sute de mii de soldati romani murind in Campania din Est), a 

aservit armata si bogatiile tarii lui Adolf Hitler, ca si Carol al II-lea, desi era cunoscuta 

adversitatea acestuia fata de romani. 

        Asa cum consemneaza generalul Franz Halder "Antonescu va fi formal in fruntea 

Comandamentului Suprem Roman, Statul Major al Armatei 11 va exercita conducerea 

efectiva dar ordinele trebuie date in numele lui Antonescu" (aceeaşi conducere din umbră) 

deci acesta nu avea nici o calitate cand se autointitula "Seful Statul", a "Armatei" sau cand a 

rostit cunoscuta lozinca: "Romani, va ordon treceti Prutul!", fiind o marioneta in mainile 

nemtilor, acesta fiind raspunsul real la intrebarile: de ce n-a oprit Armata Romana la Nistru, 

ori de ce n-a incheiat arministitiu cu puterile antifasciste, cand se stia ca Germania a pierdut 

razboiul. 

Iar niste pseudo-istorici ii cauta scuze afirmand ca si-a respectat onoarea de militar si 

cuvantul dat lui Hitler, când în realitate Antonescu nu conducea nimic.  

In timp ce Antonescu emitea în batjocură legi de Romanizare, Hitler care conducea de 

fapt Romania ducea floarea României, intelectualitatea nationalista si feciorii romanilor(cu 

pregatire si dotare rudimentare)  la exterminare in fata celei mai puternice armate din lume 

(cu buzunarele cusute din ordinul Maresalului in iernile teribile din stepa ruseasca), acesti 

nefericiţi ai sortii (părinţii şi bunicii noştri trimişi să mărşaluiască cu mânile goale pe lângă 

tancurile nemţeşti sub focul mitralierelor şi tunurilor ruseşti) indurand in fiecare zi din cei 

peste 3 ani de razboi patimile lui Cristos. Cand au vrut sa urce in camioane in timpul 

retragerii nemtilor au fost impuscati cu mitralierele de catre acestia si pe acesti "aliati" 

suntem acuzati de catre nemernicii care au pus stapanire pe Romania (si slugile lor) ca i-am 

tradat la 23 August pentru a ne injosi ca suntem neam de tradatori.  

Am intalnit fosti combatanti care nerefacuti in urma ranilor au fost trimisi inapoi pe 

front iar intelectualitatea nationalista incorporata in "regimentele mortii " (numite astfel nu 

pentru ca ar fi reprezentat trupe de elita, ci pentru ca erau sortiti pieirii), a fost decimata in 

mare parte, aceasta in conditiile in care statele vecine cu care aveam litigii teritoriale si-au 

conservat in intregime potentialul militar. 

Si intoarcerea armelor din 23 August actiune pe care si-o aroga ba comunistii, ba 

Regele Mihai, este falsificata (ca intreaga istorie recenta cunoscuta de la antecesori sau traita 

de noi) aceasta realizandu-se pe fondul retragerii armatei germane pentru a nu fi incercuita 

intrucat sovieticii inaintau spre Germania prin nordul Continentului. 

         Aceasta prigoana impotriva elitelor Romanesti a fost continuata si de guvernele noi 

instalate in Romania, care n-au schitat nici un gest ca sa arate coalitiei invingatoare ca 

Armata Romana a fost tarata in razboiul antisovietic fara voia ei de Armata Germana 

ocupanta (politicienii romani responsabili considerand ca era "inadmisibil ca Romania sa 

poarte un razboi sfant impotriva Rusiei pentru organizarea ei interna" - Iuliu Maniu), lucru 

cunoscut de altfel de invingatori, pentru a diminua plata imenselor datorii de razboi cerute de 

Moscova (cum au procedat si ale state care au avut armate pe frontul antisovietic si au fost 

eliberate de Armata Rosie: Cehoslovacia, Polonia), dimpotriva, noii conducatori ai Romaniei 

formati atat din fortele oculte antiromanesti din tara cat si din cominternistii adusi cu 
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tancurile sovietice si-au dat mana si au continuat lupta  impotriva  "natiei la ale carei interese 

trebuiau sa vegheze", acceptand toate conditiile grele de capitulare impuse de Moscova, ba 

mai mult, si prezenta Armatei Rosii pe teritoriul Romaniei pentru a avea sustinere in 

continuarea politici antiromanesti, Guvernul Sanatescu fiind inlocuit pentru "ca nu proceda 

energic la arestarea legionarilor" adica a elitei romanesti care a supravietuit progromurilor 

anterioare, aceasta fiind principala preocupare a noii conduceri a tarii distrusa de razboi. 

 Afirmarea deschisa ca Romania a fost tarata in razboiul antisovietic (lucru care ar mai 

vindeca din ranile trecutului si ar relaxa relatiile cu Rusia) nu-l fac nici actualii istorici (ba 

mai mult, il ascund) pentru a mentine o stare de incordare artificiala intre cele doua natiuni 

ca sa faca pe plac stapanilor intrucat politica regimului este de distrugere a relatiilor cu toti 

vecinii pentru ca romanii sa nu gaseasca sprijin la nimeni. 

 Ca si fortele oculte din perioadele anterioare (dinainte si din timpul razboiului) din 

care multi dintre noii conducatori ai Romaniei proveneau, si-au aservit toate structurile de 

baza ale statului roman, au angajat intreaga societate in plata despagubirilor de razboi catre 

URSS, iar structurile de forta aservite: armata, securitatea, serviciile secrete, angajandu-le 

intr-o campanie nemiloasa, dusa impotriva elitelor romanesti si a oponentilor politici. 

Conducerea acestor actiuni au exercitat-o din umbra pentru a arata ulterior ca aceste crime 

au fost făcute de români şi reprezinta politica romaneasca. Pentru a-si realiza acesta politica 

n-au ezitat indepartarea oponentilor chiar dintre comunisti (Lucretiu Patrascanu asasinat 

pentru ca a declarat ca "inainte de a fi comunist, sunt roman") a personalitatilor in afirmare ( 

N. Labis). Pentru a evita arestarea, incarcerarea in lagare si exterminarea majoritatea celor 

vizati s-au ascuns in munti unde au luptat pentru supravietuire si nu împotriva comunismului 

avand in vedere raportul disproportionat dintre acestia si fortele de represiune.  

        In urma achitarii anticipate a uriasei datorii de razboi  dar si a razboiului rece instalat 

in Europa (urmata de retragerea trupelor sovietice) la sfarsitul anilor 50  au inceput sa aiba 

acces la putere nationalistii romani care au indepartat treptat fortele oculte antiromanesti 

sustinute de Kremlin dar care si-au pastrat numele de "comunisti" pentru a-si asigura 

protectie din partea Uniunii Sovietice impotriva politicii coloniale dusa dintotdeauna de 

tarile asa zise democrate, acestia aplicand in totalitate programele politice ale nationalistilor 

romani (pe care i-au eliberat din inchisori in 1964, mulţi zăcând prin închisori chiar închişi 

de Antonescu după lovitura de stat reabilitandu-i si incadrandu-i in functii conform 

pregatirii, pozitie din care au participat activ la opera de dezvoltare a Romaniei) din 

perioadele istorice anterioare. Astfel concepte ca: nationalismul economic, prin noi insine, 

elementul autohton sa posede o pozitie economica si sociala proportionala cu ponderea in 

populatia Romaniei comert exclusiv romanesc,  recuperarea decalajului fata de tarile 

dezvoltate, necesitatea unor relatii normale chiar prietenesti cu URSS, definirea  proprietatii  

si a interesului colectiv: Proprietatea are o functie sociala iar  statul care reprezinta interesul 

colectiv are dreptul sa exproprieze, improprietareasca, colectivizeze pentru a inlatura 

exploatarea capitalistilor si a intermediarilor, asigurand biruinta muncii impotriva claselor 

exploatatoare - Iuliu Maniu - (deci sa fim bine intelesi, colectivizarea nu inseamna 

comunism sau invers, s-a facut respectând toate  prevederile Legii cooperatiei din 1929 a 

Guvernului Maniu, lege emisa dupa modelul olandez, pentru realizarea unei agriculturi 

industriale competitive, astfel ca taranul a ramas proprietar pe parcelele colectivizate, deci 

nu mai era nevoie de actuala legislatie a Fondului Funciar, asa ca autorii legislatiei fondului 

funciar, cand au desfiintat CAP -urile si au emis legislatia au urmarit in realitate alte 
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obiective decat cele declarate, de indreptare a abuzurilor Regimului Comunist: distrugerea 

acestui sector a economiei, creearea tuturor conditiilor pentru vanzarea terenului la straini, 

de situatii conflictuale intre sateni, rudenii, învrăjbirea populatiei rurale prin formulări 

echivoce, interpretabile a legii, purtarea acestora prin tribunale, pentru a distrage atentia de 

la politica antiromaneasca, lichidarea comunitatilor locale prin deposedarea de proprietati – 

toată populaţia rurală, 10 milioane persoane fiind deposedată de 4 milioane ha păduri, paşuni 

şi terenuri agricole - actiuni incepute de autorii Legii 18/1991 pana la Legea privind 

vânzarea pământului către străini sub coordonare unica, indiferent de putere); teritoriul 

Romaniei este proprietate inalienabila si imprescriptibila a neamului romanesc – C.Z. 

Codreanu -, etatizarea marii industrii, combaterea teoriilor conform carora romanii erau 

destinati a ramane agricultori (ultimii care s-au mai pronuntat in acest sens au fost sovieticii 

prin planul Valev din 1964, respins energic de comunistii romani); in Romania se impune o 

economie centralizata pt. insasi existenta neamului romanesc, programe politice exprimate 

incepand cu M. Eminescu si continuind cu nationalistii din perioadele istorice urmatoare; au 

constituit litera de Lege pentru regimul nationalist instalat in Romania dupa 1960. De altfel 

Eminescu ca intr-o profetie biblica anticipeaza si spera  in aparitia unei personalitati 

providentiale, asteptată ca pe Mesia de romani, “un remediu radical ar fi numai o mana de 

fier dreapta si constienta de telurile ei bine hotarate care sa inspire tuturor partidelor 

convingerea ca Statul Roman mostenit de la zeci de generatii care au luptat si au suferit 

pentru existenta lui formeaza mostenirea altor zeci de generatii viitoare si ca nu e jucaria si 

proprietatea exclusiva a generatiilor actuale. Acest sentiment istoric al naturii intrinsece a 

statului si trebuitoarea mana de fier atat de necesara natiunii lipsesc insa din nefericire".  Sau 

C. Z. Codreanu, "Un urias capabil sa transforme Romania intr-o tara frumoasa ca un soare". 

Aceasta grea sarcina de emancipare a Natiunii Romane si-a asumat-o Presedintele 

Romaniei, Nicolae Ceausescu, figura emblematica a poporului roman, care în iubirea 

netărmurită pentru naţia sa, s-a coborât şi s-a considerat egal si tovarăş cu ultimul cetăţean al 

României, de departe cea mai marcanta personalitate mondiala pe timp de pace a sec. XX 

care a condus lumea peste doua decenii, infranand obiceiurile expansioniste ale puterilor 

imperialiste si sustinand  natiunile tinere (la fel ca cea romana)  sa-si preia destinele in 

propriile maini. Acest martir al neamului care si-a jertfit intreaga viata poporului din care 

provenea si al carui nume ar trebui rostit cu respect si piosenie ( nepermitand batjocorirea lui 

de slugoii regimului) a ridicat la rangul de politica de stat dezvoltarea tuturor sectoarelor 

vietii economico-sociale astfel ca intr-o perioadă istorică extrem de scurtă a arătat că românii 

îşi merită un loc de cinste în rândul naţiunilor lumii, iar ţara noastră recuperase peste 100 de 

ani  de inapoiere fata de tarile dezvoltate, Romania fiind intre primele 10 tari industrializate 

ale lumii în sectoare principale: construcţia de autoturisme, autocamioane, tractoare şi 

maşini agricole, instalaţii petroliere, metalurgie, fiind între primele 5 ţări.  

Toate tehnologiile cumpărate de România erau de ultimă generatie (licenta pentru 

Dacia 1300 a fost cumparata intrucat Renault 12 era desemnată maşina anului în 1972), 

România ajungând să fabrice utilaje mai performante decât multe tări cu tradiţii. 

Cate lipsuri si cate privatiuni a indurate aceasta natie pana a ajuns in randul tarilor 

dezvoltate ca niste nemernici sa o distruga.   

Cand Romania fabrica motoare si transmisii moderne, Olanda fabrica transmisii 

Variomatic marca Fred&Barney. Industria unor tari ca Grecia, Turcia, Spania, Elvetia, 

Belgia, Olanda (care in prezent au un inalt nivel de trai) era nesemnificativa fata de industria 
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romaneasca. Cu 90% din locuinte noi, romanii fiind proprietari asupra tuturor bunurilor tarii, 

reprezentau cea mai bogata şi liberă natiune din lume (pe care au transformat-o în sclavi atât 

în ţară cât şi în străinătate), cu asistenta sociala, invatamant la cele mai inalte nivele, 

specialişti şi muncitorii romani (formati din plugari) bine pregatiti printr-un  invatamant 

intensiv putand activa in orice tara din lume (lucru  care a dainuit prin inertie pana in 2010, 

Emil Boc fiind ultimul  prim ministru care a mai afirmat acest lucru pentru ca ambasadorul 

Frantei sa ne aduca la realitate: Nu mai aveti muncitori pregatiti).  

Dupa pierderea puterii, acesti dusmani de moarte  ai Natiunii Romane (care au stat în 

adormire în tară având protectie si finantare din strainatate, lucru spus clar de Iliescu “de 

atunci Ceauşescu nu s-a mai atins de mine”) au subminat prin toate mijloacele regimul 

nationalist impus de Ceausescu, (pentru ca a aratat ca si o natiune mica poate realiza lucruri 

marete cand are conducatori devotati) prin intermediul radioului Europa Libera (cuib de 

vipere cum il numea poetul Adrian Paunescu) au denigrat cu orice ocazie tara, natiunea, 

sistemul de Securitate (baietii cu ochi albastri) pe care o vedeau ca pe un stalp de baza al 

regimul nationalist care trebuia daramat pentru a-si realiza planurile si a pune mana din nou 

pe putere şi a relua politica antiromânească. Pentru a pedepsi curajul de a fi instituit regimul 

nationalist si pentru ca a dezvoltat Romania, toate crimele regimului antiromanesc dinainte 

de 1960 sunt atribuite Presedintelui Ceausescu (chiar daca acesta a acces la putere in 1965), 

insistandu-se ca ar fi comandat personal executii in Valea Seaca, cand de fapt antecesorii 

actualului regim au comandat aceste crime securitatii aservite din acea perioada, aceasta 

fiind in totalitate inlocuita dupa preluarea puterii de Presedintele Ceausescu.  

A se pune semn de egalitate intre cele doua etape istorice total deosebite – istoricul 

Gheorghe Buzatu afirma că “regimul politic până în anii ‟60 s-a confruntat cu teroarea, 

arbitrariul, mutilarea fiintei naţionale, sacrificarea suveranităţii şi independentei” - (si in 

atributiile securitatii in aceste etape) este o siluire a istoriei, inca o dovada de manipulare 

grosolana realizata de profesionisti in institute specializate in acest sens ca: Institutul pentru 

cercetarea crimelor comunismului, a Arhivelor securitatii in care odraslele fostilor tortionari 

bineplatiti de romani sterg urmele crimelor facute impotriva elitei romanesti de antecesorii 

lor, dar mai ales pentru atribuirea acestor crime presedintelui Ceausescu şi Românilor. In 

urma " investigatiilor " acestor institute au fost descoperiti cativa subalterni din esalonul II  

(romani binenteles) pentru a arata ca aceste crime au fost facute de romani dar nici un cuvant 

nu se spune despre autorii reali care au comandat aceste crime. Mă adresez reprezentanţilor 

acestor instituţii, dar şi Asociaţiilor deţinuţilor politici, Forumului Memorialul Sighet etc: 

personal dnei Ana Blandiana, Lucia Hossu Longin si dlui Octav Bjorza: de ce nu amintiti 

nimic de lagarele de concentrare si crimele facute inainte de 1945 impotriva nationalistilor 

romani (care au fost continuate de fapt şi dupa 1945) care depaseau atat ca numar cat si 

cruzime crimele facute dupa 1945, dar si de politica de genocid si exterminare dusa de 

actualul regim. De ce admiteti ca Statul Roman (adica romanii) sa plateasca despagubiri 

persoanelor (sau urmasilor) care au avut de suferit in acea perioada cand dvs. cunoasteti mai 

bine ca oricine ca Romania a fost ocupata de acea forta malefica care a comandat este 

vinovata si care ar trebui sa plateasca pentru aceste crime (nu poporul roman pentru 

vinovatii imaginare) impreuna cu urmasii lor (majoritatea locuind in Bucuresti intrucat se 

cunosc pentru ca numele lor se afla pe toate sentintele de condamnare la moarte si inchisoare 

aflate in Arhive, aspecte pe care le cunoasteti, dar le ascundeti deliberat. “Adevărul vă va 

face liberi”, voi care dezinformaţi pentru bani, n-aveti calitatea morală să vorbiti de adevăr.  
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Toţi cei care au făcut crime împotriva românilor trebuie aspru pedepsiţi pentru a da un 

exemplu şi susţinătorilor regimului antiromânesc actual că vor plăti cât mai curând 

nemernicia lor.  

De altfel, ascunderea adevarului si incarcarea romanilor cu datorii pentru vinovatii 

inchipuite (asa cum au invinovatit si armata romana de atrocitati pentru a plati despagubiri 

pentru vinovatii nereale comise in timpul razboiului, cand aceasta era subordonata si executa 

ordinele Wermachtului, lucru pe care alte ţări ca Ungaria nu l-au acceptat) este o practica 

uzuala a ocultei continuata de actualii ocupanti ai Romaniei. Cred ca putina decenta s-ar 

impune. 

Printr-o manipulare fara precedent, perseverenta ca picatura chinezeasca, noii 

conducatori ai Romaniei, prin slugile lor, si-au propus sa faca din Presedintele Nicolae 

Ceausescu si perioada in care acesta a condus Romania cea mai neagra pagina din istoria 

Romaniei, când aceasta a reprezentat cea mai înălţătoare perioadă din istoria României.  

Astfel, acest simbol al Romaniei este prezentat cu svastica, fiind asemuit cu Hitler si 

Stalin. Ceausescu si-a realizat ascensiunea prin smecherii, aceasta caracteristica fiind 

aruncata prin ricoşeu asupra poporului roman. Romanii sunt asimilati cu porcii din Ferma 

Animalelor de George Orwell (indobitociti de regimul comunist, gata sa spuna – pe limba 

fiindu-le – ca ar trebui sa fim toti eutanasiati ca irecuperabili), cand perioada Ceausescu a 

realizat cea mai importanta perioada de culturalizare de masa fara precedent in lume. La 

orice aniversare a unor realizari industriale de exceptie unice în lume reporterii evita pana la 

penibil sa afirme ca sunt realizarile regimului Ceausescu. Pentru că Ceauşescu a trezit 

natiunea română  “din somnul cel de moarte”, aceşti criminali de naţiuni i-au aplicat lovitura 

fatală atat lui cat si natiunii romane .  

Prin presa am aflat ca nomenclaturistii (de la un gunoi, fiu de nomenclaturist) aveau 

de sarbatori cate 2 brazi, pe unul il impodobeau in casa de Craciun iar pe celalalt de Anul 

Nou pe balcon (bine ca n-a continuat, ca spunea si de 2 case, una la bloc… de 2 masini, o 

Dacia si…). Tot prin presa dl. Victor Rebenciuc “din zori pana-n seara dezvolta o tara” 

laudand regimul ca realizeaza locuri de munca pentru persoanele cu dizabilitati ca si 

reporterul radio Iohan Pohri care lauda crearea a 15 locuri de munca pentru astfel de 

persoane in Botosani (pana la urma n-au fost create, au fost ultimele mentinute dupa ce alte 

300 au fost desfiintate), ca in relatarile de la Radio Erevan. Sigur, toata campania dlui 

Rebenciuc n-a realizat nici un loc de munca, dar a cheltuit o gramada de bani din banii 

romanilor (din care nu trebuie sa se aleaga nimic), dar ambii au uitat sa spuna ca in regimul 

trecut toate persoanele cu dizabilitati erau integrate in circuitul economico-social. Toate.  

Dl Pohri anunta ca un mare succes înfiinţarea unei grupe de 20 ucenici la Combinatul 

Galaţi, dar evită să arate că după “privatizare” aici au fost desfiintare 25.000 locuri de 

muncă.   

 Şi dl Dorel Vişan spune că a glumit în filmele sale în care şi-a bătut joc de regimul 

trecut care în realitate a fost cu totul diferit de cum l-a prezentat. Numai că multă lume a 

considerat ca bune aceste glume. Dar şi răsplata a fost pe măsură: baltă, peşte, etc. etc, ce 

mai contează a cui a fost balta, poporul trebuie să se simtă bine prin reprezentanţii lui… nu 

aşa spuneaţi d-le Vişan? 

De altfel, toată intelectualitatea română care avea obligaţia să sesize drama pregătită 

poporului român şi să mobilizeze masele pentru apărare a fost mituită la vârf pentru a tăcea 

sau vocea ii este ignorată, practică obişnuită a ocultei. 



20 
 

Radioul isi lauda cu orice ocazie calitatea programelor (lucru care era valabil pentru 

radioul din regimul trecut dar il transpun in prezent), cand radioteleviziunea nationala 

reprezinta focare de incultura. Cadrele didactice au obligatia morală şi profesională să 

impună ca disciplină geografia economică din perioada Ceauşescu, ca tinerii să cunoască 

realizările acestei perioade (a părintilor şi bunicilor lor) cât şi amploarea distrugerilor, dar nu 

o fac compromitându-se in fata elevilor  cand ascund deliberat aceste adevaruri care ar trebui 

aratate deschis intrucât deasupra tuturor planează o spaimă inoculată de ocultă (amenintate 

cu pierderea locului de muncă) acceptând să predea istoria (denaturată) a comunismului. 

Cum vă permiteţi să ştergeţi cu buretele această perioadă a istoriei naţiunii? Administratia 

oraselor dezinformeaza cand numeste puncte de reper foste edificii industriale, cand aceste 

puncte ar trebui numite conform realitatii: statia fosta uzina Semanatoarea, Tractorul, 

Steagul Rosu etc…, dar o minciuna generalizata este aruncata peste toata tara, coordonata de 

aceasta oculta conducatoare. Ce debitau în aceste zile alţi “trubaduri”: “românii îşi găseau 

refugiul în cărţi şi citeau”, lăsând impresia că românii nu aveau altă ocupaţie. Minciună 

ordinară. Toţi românii erau cuprinşi în activităţi cultural – economice, dar timpul liber îl 

foloseau pentru specializare şi culturalizare. “colectivizarea a început distrugerea agriculturii 

româneşti”: comasarea terenurilor şi disponibilizarea forţei de muncă necesara industriei s-a 

făcut prin diferite metode în toate ţările care s-au industrializat cu zeci de ani înaintea 

României; în ţara democrată SUA, prin fiscalizarea agresivă a fermelor mici astfel că 

proprietarii au renuntat la pământ şi au plecat la oraş. Şi lăudarea lichidării fermelor optime 

(CAP) şi revenirea la agricultura de subzistenţă (contrar legilor economice) reprezintă 

motivele reale pentru care oculta dă acces pe sticlă acestor nemernici. 

Chiar daca au fost si lipsuri, inerente unei perioade de dezvoltare accelerată 

conducatorul statului ne-a oferit si momente de mandrie nationala, Romania avand o politica 

internă şi externa deosebit de activa, Presedintele Romaniei fiind singurul conducator din 

estul Europei care a condamnat cu fermitate interventia din Cehoslovacia, iar la amenintarea 

SUA cu retragerea clauzei pentru motive mincinoase, influenţaţi de această ocultă,  a 

renuntat cu demnitate la aceasta lucru care l-au apreciat toti romanii. 

Cu sprijin extern aceste gunoaie umane au realizat inainte de 1989, corporati 

interstatale care au boicotat produsele romanesti incat s-a ajuns ca firmele straine sa nu 

plateasca echivalentul costului transportului acestor produse daca il faceau ele nu si marfa 

iar prin dobanzi impovaratoare au fortat regimul sa-si plateasca anticipat datoriile, pe fondul 

acestor lipsuri izbucanind revolta populara din 1989, moment în care duhul malefic care 

bântuia România a reactivat aceste forte oculte, însetate de sânge românesc şi ieşind din 

adormire, au transformat  revolta populară in lovitura de stat prin care au preluat puterea. 

Acestia au infometat Romania, nu Preşedintele Ceausescu. La fel ca si regimurile 

antiromâneşti anterioare a caror metode le-au preluat in totalitate cu sprijin extern (unde si-

au dat mana cele doua blocuri militare antagoniste ) in baza unui scenariu pregatit au 

asasinat cu cruzime familia presedintelui Ceausescu in sfanta zi de Craciun in urma unei 

simulacru de judecata (crima atribuita romanilor) si peste 1000 de tineri au dezarmat 

securitatea  si militia  iar cadrele acestor institutii (care nu reprezintau perioada crimelor 

regimului anterior cum tot incearca sa ne impuna) punandu-le la dispozitia derbedeilor, 

amenintand cu decimarea celor patru milioane de membri de partid ( care reprezentau elita 

natiunii ) pentru a-i reduce la tacere. 

La fel şi-au aservit toate instituţiile de bază ale Statului Român (în principal cele de 
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forţă) , de la Preşedintie la ultima Primărie, numind în fruntea lor persoane servile, dornice 

de îmbogăţiri rapide cu orice preţ, care cu cât au participat mai mult la distrugerea României 

devenind şantajabile, cu atât mai mult au fost promovate, fiind rasplatiti cu functii, banii, 

posibilitati nelimitate de a fura, proportional cu participarea la distrugerea tarii. Toti cei care 

fac, au facut parte sau au sprijinit acest regim criminal sunt urmariti si protejati impreuna cu 

odraslele lor exact cum au facut cominternistii (antecesorii lor), la devalizari de zeci de 

miliarde de Euro, li s-au înscenat anchetări pentru motive banale, pentru distragerea atenţiei 

– trofeul calităţii, renovarea casei părintilor şi sunt atentionati cu putina inchisoare de unde 

libereaza dupa doua trei luni intrucat "nu suporta regimul de detentie", dar banii, banii nu-i 

iau, raman la ei, in timp ce niste amarati de borfasi zac toata viata prin puscarii pentru cinci 

gaini. Si dna Kovesi declara candid ca “vom trece şi la recuperarea prejudiciilor”, de parcă 

dânsa a inventat acum această procedură prevăzută expres in codurile penale, dar neaplicată 

intrucat toti infractorii sunt susţinătorii regimului. Profesorii universitari, traficantii de tigări 

sunt anchetaţi pentru 100 de Euro, în timp ce bandiţii care au devalizat România de mii de 

miliarde Euro în loc să fie ascunşi pe vecie, sunt numiţi “politicieni, oameni de 

afaceri”.Coordonarea institutiilor statului roman in aplicarea politicii criminale a ocultei o 

realizeaza SRI care si-a infiltrat agenti sub acoperire in conducerea acestor institutii ( 

promovati numai dupa ce au devenit santajabil ) aspecte declarate clar de doamna Elena 

Udrea si deoarece a demascat acestia intr-un exces de furie si-au indreptat imediat tot 

arsenalul impotriva acestei persoane ( dna. Udrea este tinta principala – Obreja ) : Dosarul 

Bute ( tinut ascuns pentru santaj ) , ridicarea imunitatii , DNA , DIICOT , Agentia de 

Integritate Pentru Controlul Averilor , Presa … care intreaba de ce nu a dezvaluit dna. Udrea 

mai repede aceste aspecte . Dar cei 20 de milioane de romani sub ochii carora s-a distrus 

Romania de ce nu sunt intrebati ? Tot serviciile desemnează corpul diplomatic, reprezentantii 

din instituţiile europene, fără nici un criteriu de competenţă, numai că aparţin regimului . 

Uitati-va cine ne reprezinta in strainatate si veti recunoaste usor ca sunt odraslele celor care 

au condus Romania in anii 50 .  

Toată campania de anchete şi arestări începută de DNA reprezintă praf în ochi, 

exerciţiu de imagine, întrucât numai cretinii ar crede că reprezentantii justiţiei care au furat 

cot la cot cu cei care au devalizat România în ultimii 25 de ani, şi care au dosare cu care sunt 

şantajaţi s-au metamorfozat peste noapte în oameni cinstiti. 

Imi venea să plâng când astfel de samsari (care au avut sprijin din partea justiţiei) îşi 

făceau planuri cum vor tăia pentru fier vechi cuptorul principal cu inducţie de la CUG Cluj 

înalt cât un bloc cu 5 etaje, tehnologie de ultimă oră, care n-a funcţionat nici un ceas. 

Priviţi cum aceşti nemernici şi-au răsplătit “colaboratorii”, printr-o şmecherie 

ordinară au mărit la 600 numărul de Parlamentari când este lege (referendumul) care 

statueaza: Parlament unicameral cu 300 membri, dar aceştia îşî manifestă pe faţă dispreţul 

faţă de Români arătând că pentru ei nu există lege.  

Referendumul, vointa populară se putea respecta foarte uşor prin înfiintarea de 300 

colegii electorale în care erau aleşi 300 de parlamentari, dar nu s-a vrut, afirmă 

Preşedintele Băsescu.  

Intrucât Parlamentul României funcţionează ilegal încălcând voinţa poporului român 

exprimată prin vot, trebuie dizolvat cât mai repede şi toată legislaţia emisă în această 

perioadă anulată (inclusiv Legea vânzării pământului României către străinii şi a contractelor 

încheiate în baza acestei legi). 
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  Celor care nu au intrat în Parlament li s-au dat posturi cheie în aparatul de Stat 

(indiferent de culoare politică) de unde-şi continuă politica de distrugere a României. Sau 

zidul legislativ făcut in jurul aleşilor pentru a nu-I putea nicicum demite, orice infracţiuni ar 

face. Aceşti profesionişti în manipulare printr-o psihoză colectivă (pentru că nu există altă 

explicaţie), şi-au determinat discipolii în actiunea de distrugere a naţiunii (reprezentanţii 

tuturor instituţiilor Statului Român) să-şi arate fidelitatea şi slugărnicia faţă de ei, într-un 

mod cu totul şi cu totul atipic: aceştia acţionează împotriva românilor din proprie conştiinţă, 

fără să mai primească ordine si fără să-I cunoască pentru avantajele conferite de stăpânii lor. 

Vom demonstra în continuare. Principalele directii de actionare au fost distrugerea tuturor 

sectoarelor vietii economice si sociale, prin toate mijloacele, in baza oricaror pretexte (oricat 

de mincinoase), lichidarea tuturor bogatiilor materiale, a solului si subsolului tarii, si 

vanzarea la oricine numai sa nu ramana nimic romanilor, invrajbirea si divizarea societatii, 

dispersarea grupurilor compacte care se puteau opune politicii prin distrugerea 

intreprinderilor, lichidarea comunităţilor locale , a armatei , CFR scaderea natalitatii, 

autodispreţuirea, pierderea încrederii, crearea unei stari de lehamite fata de tot ce-I 

romanesc, pentru parasirea tarii si emigrarea romanilor, aservirea tarii prin 

imprumuturi,cheltuirea fără finalitate a banilor românilor, tinta principala urmărită de 

această ocultă fiind exterminarea fizica a natiunii Romane. 

Pentru aceste motive, peste 5 milioane romani au parasit tara, situatie fara precedent 

in lume, actualul regim care i-a fortat sa emigreze fiind responsabil de toate dramele, 

suferintele si umilintele, indurate de acestia.  

Toate concepţiile naţionaliştilor români (pentru care au fost vânaţi ca pe câini de toate 

regimurile antiromâneşti) puse în operă de Preşedintele Ceauşescu au fost lichidate, acţiune 

coordonată în care au antrenat toate institutiile de baza ale Statului Român care aveau datoria 

(fiind bine plătite pentru aceasta) sa previna aceste actiuni impotriva Natiunii Romane 

(inclusiv cele care formează CSAT, a cărui tăcere în faţa politicii antiromâneşti practicată la 

vedere este suspectă şi vinovată), instituţii care au format adevarate trusturi criminale, care 

aplică această politică transpusa cu o coordonare, perseverenta si agresivitate greu de 

imaginat pentru o minte normala, fata de care romanii au ramas nauciti, aceştia păstrând în 

memoria colectivă brutalitatea cu care le-au fost lichidate valorile naţionale de antecesorii 

acestor nemernici. Cei care cer oprirea acestei politici sunt trataţi cu dispreţ şi ignoranţă de 

absolut toate institutiile statului la care apelează, inclusiv de Biserică, institutie care în mod 

traditional lupta pentru interesele românilor. 

 Toate legile proprietatii prin care au fost distruse sectoarele principale ale economiei 

au fost intocmite in alta parte decat in Parlamentul Romaniei, sunt neconstitutionale avand 

un evident caracter antiromanesc, clasa politica si institutiile Statului Roman fiind vinovate 

ca au avizat aceste legi fara nici macar sa le citeasca, lucru afirmat dealtfel si de Presedintele 

Basescu.  

Constitutia României, prin articolele 44 şi 46 garantează dreptul la proprietate şi 

moştenire (inclusiv asupra bunurilor comune care au apartinut intregului Popor Roman) ori 

in baza acestei legislatii, aceste bunuri au fost distruse sau instrainate. Daca politicienii 

romani dovedeau responsabilitate (si nu slugarnicie grobiana), daca lecturau aceasta 

legislatie (care s-a derulat pe parcursul tuturor legislaturilor) realizau caracterul distructiv al 

acestei legislatii (vizibil la tot pasul, orasele romanesti arata ca dupa bombardamente 

nucleare), ar fi oprit elaborarea acestei legislatii sau cel putin ar fi parasit aceasta “cloaca 
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maxima” care este clasa politica si ar fi sesizat societatea cu dezastrul care i se pregateste, 

dar au preferat sa se infrupte din avantajele oferite de stapanii lor (in primul rand sa fure), 

mintindu-ne prin tot felul de vorbe mestesugite: reforma, privatizare, retehnologizare, ca 

instituie o societate de tip nou, capitalista, care va asigura tuturor romanilor lapte si miere. 

Daca distrugerea natiunii si a Romaniei inseamna capitalism şi democraţie, atunci, da, au 

realizat ce si-au propus. Totodata, se impune urmatoarea intrebare: cum a reusit aceasta 

oculta sa selecteze si sa promoveze in functiile cheie ale Statului Roman numai tradatori de 

neam si tara si sa anihileze orice instinct de conservare si rezistenta din partea romanilor.  

Oare lipsa de solidaritate, a spiritului civic, tradarea, starea vegetativa, “somnul 

letargic al natiunii”, cum il numea Emil Cioran, caracterizeaza Natiunea Romana asa cum 

prin toate canalele incearca sa ne convinga aceasta oculta, pentru amortirea instinctelor de 

rezistenta? Ori, prin perseverenta cu care “ne-au cultivat” artificial aceste calităţi de-a lungul 

secolelor chiar au reuşit şi ne-au adus în acest stadiu? (pentru acestia am facut 20 de ani de 

puscarie – Petru Tutea). Oare conceptul de „‟Natiune Romana‟‟ nu exista decat in mintea 

unor visatori care s-au jerfit in numele acestui ideal? Raspunsul e categoric nu. Romanii au 

luptat si cu piepturile goale pentru apararea fiintei nationale (intrucat a existat o preocupare 

permanenta a acestor nemernici ca romanii sa nu posede arme), dar aceasta oculta s-a unit 

de-a lungul timpului cu toti dusmanii de moarte pentru distrugerea Natiunii Romane 

aducand armate straine si agenturi de spionaj care sa o sustina, neezitand sa foloseasca 

structurile de forta romanesti (în fruntea carora au pus numai trădători de neam) pentru a lovi 

in cei care s-au ridicat in apararea natiei: armata romana, militia, sistemele de securitate, “Ei 

bratul tau inarma ca sa lovesti in tine”, nationalistii romani fiind infranti de fortele 

coplesitoare folosite impotriva lor.  

Au fost anulate toate funcţiile statului român încât se poate afirma fără a greşi că 

statul si natiunea romana ( entităţi  definite cu caracteristici clare ) nu există întrucât actuala 

masă de români şi statul român nu le posedă. Singura speranţă de resuscitare a naţiunii (care 

nu mai reactionează la nici un stimulent ca un organism mort, ca o legumă) este pedepsirea 

exemplară a tuturor vinovaţilor, preluarea tuturor concepţiilor naţionaliştilor români, 

instaurarea unui regim de cinste dumnezeiască, lucru pe care dacă nu-l va face cat mai 

repede Poporul Român (întrucât aceste găşti infracţionale aservite nu o vor face niciodată) 

sfârşitul natiunii nu este departe. In acest timp românii organizează ziua fără pantaloni la 

metrou. Ruşine.  

Ca si legislatia proprietatilor industriale, si legislatia fondului funciar inceputa cu 

legea 18/1991 pana la legea privind vanzarea terenurilor din extravilan din 2014 (numita asa 

pentru a distrage atentia de la scopul real, de a vinde la straini pamantul romanesc) este 

neconstitutionala, lucru care poate fi constatat usor si de catre un neinitiat in drept 

constitutional, dar a primit aviz de constitutionalitate din partea CCR (ca toate legile 

proprietăţii), institutie care si-a adus o importanta contributie la distrugerea Romaniei, si 

care a respins toate exceptiile de neconstitutionalitate (pentru motivele aratate la pg. 4 si in 

Scrisoarea Deschisa adresata Presedintelui Romaniei), inaintate de Asociatie.  

 La formularea Legii 1/2000, in baza actelor de proprietate ale composesoratelor 

graniceresti prezentate, Asociatia a reusit sa introduca in art. 26 alin. (1) intre formele 

asociative de proprietate indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate si padurile 

graniceresti. Denumire improprie dealtfel, intrucat aceste paduri infiintate din 

composesoratele graniceresti, in baza Legii XVIII/1890  a Impeiului Austro-Ungar, care 
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cuprindea si pasuni, dar care fiind atribuite ilegal UAT inca in baza Legii 18/1991, 

reprezentantii Asociatiei s-au multumit si cu atat. Dar UAT si-au insusit ilegal si padurile 

graniceresti prin interpretarea abuziva a art. 29 alin (4) intrucat nu au facut dovada ca au 

detinut vreodata in proprietate aceste paduri cum prevede acest articol.  

Intrucat formele asociative isi revendicau dreptul la aceste paduri, conform legii, 

solicitand totodata si anularea titlurilor de proprietate emise ilegal in favoarea UAT, s-a 

realizat urmatoarea inscenare incredibila coordonata de fostul ministru al Agriculturii, 

Gheorghe Flutur (care la interpelarea parlamentara inaintata de Asociatie privind clarificarea 

atribuirii ilegale a proprietatilor comunelor politice către UAT, a raspuns ca aceasta entitate 

reprezenta o UAT din Transilvania, in contradictie cu prevederile legii, care o considera o 

forma asociativa) si Augustin Zegrean, Presedintele CCR, ale caror firme au distrus padurile 

graniceresti din zona. Astfel, Parlamentul emite legea 400/2002 care prevede ca padurile 

graniceresti (care trebuiau sa revina asociatiilor, conform legii 1/2000) vor fi impartite in 

parti egale cu UAT, lege neconstitutionala (lucru pe care Asociaţia îl sesizează încă de la 

emitere, dar ignorat de instituţii), incalcandu-se prevederile art. 44 din Constitutie (intrucat 

prevede o expropriere fara cauza de utilitate publica si dreapta despagubire), primind totusi 

avizul de constitutionalitate al CCR (lege care îl are ca autor şi pe Victor Ponta, cum a 

constatat DNA).  

In baza acestui scenariu, Primaria Marisel invoca exceptia de neconstitutionalitate a 

acestei legi, “intrucat este neconstitutionala exproprierea fara cauza de utilitate publica si 

dreapta despagubire a ½ din proprietatea UAT in favoarea Asociatiilor”, cand legea 400 

prevede exact invers, asa cum am aratat.  

  Toti cei atraşi în această “lucrătură” făcută împotriva drepturilor constituţionale şi 

legale ale comunităţilor locale din zona grănicerească: comisii locale si judeţene de fond 

funciar, primarii, Judecătoria Vatra Dornei, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, 

Parlamentul şi Guvernul României, deşi aveau obligaţia să verifice, au avizat fără nici o 

verificare toate actele din această înscenare, numai astfel se explică faptul că reprezentantii 

acestor instituţii formate din pleiade de jurişti nu au văzut (s-au făcut ca nu văd) că legea 

400/2002 este neconstitutională (lucru evident şi pentru un profan) şi că excepţia de 

neconstituţionalitate în baza căreia a fost anulată legea 400/2002 a fost formulată în mod 

tendenţios greşit de Primăria Mărişel. Exceptia admisă de CCR prin Decizia 603/2008!!! In 

baza căreia toate solicitările Asociaţiei pentru aceste păduri au fost respinse, contrar legii, 

dar pentru instituţiile statului nu există lege. Astfel de manevre nu au corespondent în lume. 

Si se vorbeste de separarea puterilor in stat, cand institutiile statului formeaza pe fata 

trusturi infractionale impotriva cetatenilor acestei tari.  

Dl Toni Greblă, când conducea Comisia Juridică a Senatului, ne-a spus clar: chiar 

dacă proprietăţile comunale au fost atribuite ilegal UAT, acestea nu vor mai reveni niciodată 

comunităţilor locale. Pentru această sinceritate sau pentru dispreţul faţă de lege a fost 

avansat Judecător la Curtea Constituţională. 

Pentru deposedarea (şi defiinţarea abuzivă a comunităţilor locale) Parlamentul 

României a avizat deliberat şi abuziv următoarele legi: Legea 18/1991, 165/1996, art. 33 şi 

44, legea 1/2000 şi 247/2005, art. 22, 26 alin. (1), 29 alin. (4), legea 160/2010, 400/2002, 

165/2013, caz unic în istoria parlamentarismului. 

Pentru clarificare: întrucât UAT oricare au fost ele in perioada modernă a României: 

sat, plasă, judeţ, sau după reorganizarea administrativ teritorială făcută în baza legii 5/1950: 
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comună, raion, regiune; nu au deţinut niciodată în proprietate terenuri agricole sau forestiere, 

nu erau îndreptăţite la reconstituiri a dreptului de proprietate cum prevăd aceste articole 

introduse în mod abuziv în textul acestor legi pentru motivele arătate. Dacă aceste legi erau 

dezbătute în Parlament, parlamentarii le puteau opri întrucât aspectele arătate mai sus, chiar 

dacă nu le cunoşteau, le-au fost aduse la cunoştinţă în repetate rânduri tuturor membrilor 

comisiilor de specialitate din mai multe legislaturi: agricultură, juridică, administratie, deci 

rezultă clar faptul că nu numai că nu le-au dezbătut, dar le-au şi avizat fără nici o verificare 

aşa cum au procedat cu toate legile importante. Si legislaţia adiacentă fondului funciar, OUG 

34/2013 (legea păşunilor), Legea 407/2006 (a vânătorii), Legea 7/1996 (a cadastrului), 

privind vânzarea terenurilor către străini, sunt neconstituţionale întrucât sunt subsecvente 

acestor abuzuri legislative. Unde sung ONG-urile cu protectia animalelor salbatice? Nu 

exista. 

Terenurile de care au fost deposedate comunitatile locale au fost obtinute prin 

cumparari, donatii, legi de improprietarire, atat ale Reginului Austro-Ungar, cat si in baza 

Reformei Agrare din 1921 art. 24 si 32 (paduri si pasuni comunale), lege care prin art. 17 a 

reglementat si situatia juridică a terenurilor neproductive, fara proprietar (care au fost redate 

agriculturii in urma lucrarilor de imbunatatiri funciare realizate in regimul trecut) atribuindu-

le comunitatilor locale, clasa politica fiind interesata numai de rafuieli personale, nu de 

verificarea legalitatii atribuirii acestor terenuri.   

Anularea prevederilor legii pentru Reforma Agrara in toata tara de catre clasa politica 

romaneasca (lucru care l-a facut numai regimul hortyst in Ardealul ocupat), care a emis legi 

pentru furtul celor 4 milioane hectare de la comunitatile locale (pentru care detinem acte de 

proprietate) pentru a fi date strainilor si sa nu gasim sprijin la nici un politician sau institutie 

a statului, este inca o dovada a faptului că legile importante sunt concepute în altă parte 

decât in Parlamentul României în întruniri nocturne, secrete, ale ocultei (aşa cum arată 

Nichifor Crainic în cartea Zile albe, zile negre) iar dimineaţa sunt expuse pentru avizare 

acestor nulităţi şi sunt avizate fără nici o verificare de toate instituţiile care au această 

obligaţie dar şi a faptului că nici un politician nu vrea să facă nimic pentru români (am 

sesizat neconstitutionalitatea legislatiei fondului funciar incepand cu Legea 18/1991 pana la 

Legea nr. 165/2013 la toate institutiile abilitate: Parlament, Guvern, Curtea Constitutionala, 

Avocatul Poporului, unele legi fiind inca in faza de proiect, dar pentru aceste institutii Legea 

fundamental este cârpă de şters bocancii), Romania fiind singura tara din lume care si-a 

deposedat de pamant taranii. 

Fiind prezenta in Parlament, o delegatie a Asociatiei, in momentul votarii Legii 

165/2013 (lege neconstitutionala emisa cu incalcarea art. 44 - dreptul la proprietate), in baza 

careia la art. 6 cele 4 mil. Ha teren de care au fost deposedate ilegal Comunitatile Locale şi 

care în prezent sunt deţinute ilegal de UAT sunt inventariate pentru a fi atribuite 

deposedatilor de Regimul Comunist (in realitate strainilor, nici gand sa le inapoieze 

adevaratilor proprietari care detin acte de proprietate), am solicitat catorva zeci de 

parlamantari sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi si anularea acestei legi pentru motivele 

aratate, dar legea a trecut, fiind votata in unanimitate.  

S-ar spune ca-i inconstienta sa atribui prin lege unei persoane un teren pentru care 

proprietarul real are acte de proprietate, intrucat noile titluri vor fi lovite de nulitate absoluta 

conform Legii nr. 18/1991, art. III dar aceasta este inca o dovada de aroganţă şi dispreţ faţă 

de lege şi subordonare totala fata de stapani, Parlamentul legiferand in dispret total fata de 
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legea fundamentala. Sesizat sa formuleze si sa inainteze exceptia de neconstitutionalitate a 

acestei legi, Avocatul Poporului ne-a raspuns ca o va face ”cand va considera de cuviinta”. 

Fara cuvinte. 

Pentru aceste motive întreaga legislaţie mai sus menţionată în baza careia au fost 

deposedaţi deliberat şi abuziv 10 milioane cetăţeni români (populaţia rurala a României din 

toate localităţile ţării, nu doar din Transilvania) trebuie anulată ca fiind neconstituţională şi 

antiromânească, emisă prin încălcarea art. 44 (dreptul al proprietate) şi a art. 4 (unitatea 

poporului român) de o altă instituţie care se va pronunta privind constituţionalitatea 

legislaţiei româneşti (întrucât actuala instituţie, care a avizat ca şi constituţională această 

legislaţie vizibil neconstituţională şi pentru un profan în materie, este aservită regimului 

antiromânesc şi compromisă până în măduva oaselor, deci trebuie dizolvata), actele de 

proprietate prin care UAT şi-au însuşit ilegal cele 4 milioane ha trebuie anulate prin lege de 

un nou Parlament, aceste terenuri urmând a fi atribuite adevăratilor proprietari, comunităţile 

locale, care îşi vor recupera şi subvenţiile de peste 3 miliarde Euro încasate ilegal şi 

împărţite între primari şi suţinătorii regimului până la cele mai înalte nivele. Toţi cei care au 

distrus pădurile, şi-au însuşit proprietăţile comunale pentru bani, să-şi cumpere funie cu 

aceşti bani şi s-o folosească în scopuri patriotice. Să se mai rărească lichelele. Toti cei care 

au facut rau acestei tari trebuie sa plateasca pentru ca de prea mult timp în ţara asta nu se afla 

vinovat la paguba. 

Pentru recuperarea proprietăţilor comunale, de care am fost deposedaţi abuziv de 

regimul actual (proprietăţi de care nu s-a atins nici regimul comunist) am apelat la toate 

institutiile statului român, la conducerea Parlamentului, la Comisiile şi Ministerele de 

specialitate, la Primii Ministri: Ciorbea, Boc, Tăriceanu, inclusiv la Administratia 

Prezidenţială, iar după ce ne-am demonstrat fără echivoc dreptul de proprietate asupra 

acestor terenuri în baza actelor de proprietate doveditoare, solicitând totodată anularea ca 

abuzivă a legislaţiei prin care aceste terenuri au fost atribuite abuziv, fie că ne-au dat 

răspunsuri evazive (inclusiv la interpelările parlamentare, în general prin ANRP, instituţie 

aflată în subordinea primilor miniştri prin care s-au derulat plăţi ilicite pentru oamenii 

regimului de sute de miliarde euro şi a fost deposedată populaţia rurală de 4mil ha teren. Ca 

să vedeti ocupaţia de bază a acestora.) fie ne-au îndrumat să ne adresăm justiţiei (în 

batjocură, ca să scape de noi). Si Victor Ponta ne-a promis “rezolvarea situaţiei juridice a 

Composesoratelor Comunale imediat ce partidul va ajunge la putere”, dar ulterior ne-a tratat 

în acelaşi mod pentru aceleaşi motive arătate mai sus.  

In orice tara din lume orice politician, inalt functionar sau ziarist care isi respecta 

meseria prelua fara sovaire cauza noastra din care isi facea un titlu de glorie dar in Romania 

toti dar absolut toti ne-au tratat cu ignoranta fiind aserviti ocultei antiromanesti. 

Si dl. Bolcaş, care pozează in cavaler al corectitudinii cunoştea aceste abuzuri (l-am 

informat personal când detinea funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor) n-a 

intreprins nimic pentru intrarea în legalitate. La fel si dl Sergiu Andon. Si mai vorbesc de 

democraţie, drepturile omului… Dar de dreptul la existenta al natiunii romane nu se 

vorbeste. 

Toate institutiile statului abilitate cu aplicarea legii 165/2013 – Primarii, 

Prefecturi, Comisii Locale si Judetene, care au inventariat aceste terenuri – cunosc 

faptul că aceasta lege (in baza careia dl. Viorel Hrebenciuc si compania au incercat sa-

si insuseasca abuziv 40.000 ha ca sa le vanda strainilor, cum s-a mai facut in sute de 
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alte cazuri) s-a emis intentionat pentru furtul acestor terenuri de la comunitatile locale 

si este neconstitutionala (uitati-va la analiza acestei legi facuta de Primariile vizate), 

dar nu sesizeaza, intrucat stiu ca ar fi inutil, toate institutiile statului fiind implicate in 

aceste furturi si nimeni n-ar lua nici o masura. Tot de incostienta si lipsa crasa de spirit 

civic da dovada populatia rurala din toata tara cand permite acestei gasti infractionale 

numita Parlamentul Romaniei sa-i deposedeze prin lege de paduri si pasuni. 

Intrucât Comisia Locala Cicârlău, prin astfel de abuzuri a înstrăinat păşunea 

comunală a satului Bârgău, pentru care deţinem acte de proprietate, am formulat mai multe 

acţiuni judecătoreşti prin care am solicitat anularea actelor de proprietate ilegale. Prin DC 

1125/1999 (emisă inainte de integrarea României în UE când justitia incă mai functiona) 

instanta recunoaşte că păşunea comunală formează un composesorat al sătenilor din Bârgău, 

şi totodată calitatea procesuală activă a subsemnatului în baza căreia a anulat actele de 

proprietate ilegale date pe păşune. Ulterior, actualul primar al Comunei Cicârlău, Zete Vasile 

(general în rezervă), în complicitate cu Prefectii de Maramureş, întocmesc alte acte de 

proprietate ilegale, fără hotărârea Comisiei Judetene, cum prevede legea, pe acest 

composesorat (motive de nulitate absolută), cum au emis Prefecturile cu sutele – Ordinul 

Prefectului 1262/2008 anexat. Din 2008 , am purtat 10 procese (pe fond şi revizuire) în care 

s-au pronuntat toate instantele civile din Maramureş şi Curtea de Apel Cluj, prin care am 

cerut un singur lucru: verificarea legalitatii si anularea actelor de proprietate ilegale ale 

Comuei Cicârlău pentru motivele arătate, lucru care se putea face în 5 minute, dar toate 

instantele de judecată s-au eschivat în cele mai penibile moduri să verifice legalitatea acestor 

acte. Când am formulat actiune în constatare, mi s-a respins, recomandându-mi-se să 

formulez actiune în revendicare. Actiunea in revendicare mi s-a respins recomandându-mi-se 

(în bătaie de joc) actiune in reconstituire. După ce au terminat întregul arsenal de permutări, 

mi-au respins actiunea “întrucât valabilitatea actelor incriminate a fost verificată cu 

autoritate de lucru judecat într-un alt dosar” fără să precizeze în care, întrucât nu a fost 

verificată în nici un dosar si “reclamantul nu dovedeşte interes în cauză, deci nu are calitatea 

procesuală activă” când la dosar era depusă DC 1125/1999 care îmi dovedea această calitate 

(SC 9734/2013, Judecătoare Sima Elena, vicepreşedinta Judecătoriei). 

Când şi această minciună am demontat-o, în dosar 3228/182/2014, Judecătoarea 

Daniela Radu s-a eschivat prin cerere de abţinere “întrucât valabilitatea actelor incriminate 

am mai verificat-o în dosarul 700/182 din 2007” când acest act a fost emis în 2008, deci nu 

putea face obiectul unui dosar în 2007. Si aceasta actiune a fost respinsa pentru lipsa calitatii 

procesuale active desii am depus DC 1125/1999 care imi dovedea aceasta calitate si in baza 

caruia am mai anulat alte acte de proprietate ilegale asa cum am aratat dar pentru judecatorii 

romani nu exista lege . Sustragerea fara nici o baza a tuturor instantelor de a verifica 

legalitatea acestor acte denota clar comanda unica impusa justitiei de a nu crea nici un 

precedent pentru recuperarea acestor proprietati . Pentru aceste motive am formulat plângere 

penală împotriva primarului Zete Vasile şi a Prefectilor care au avizat aceste acte, dar 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare a considerat că intocmirea de acte false pentru 

deposedarea unei comunităţi de 41 ha păşune şi constutuirea unui grup infracţional organizat 

în acest sens nu constituie fapte penale.   

 Pentru aceste motive, am formulat plângere în fata instanţei de judecată. 

Judecătoarea Boloş Ioana mi-a respins acţiunea prin SP 339/2013 prin admiterea excepţiei 

formulate de reprezentanta Ministerului Public în temeiul art. 278 alin. (2) ind. 1, cpp 
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“Plângerea formulată impotriva soluţiei de respingere dispusă de procurorul ierarhic superior 

este inadmisibilă”. Dar instanta de judecată nu era îndreptăţită să se pronunţe în baza acestui 

articol care reglementează plângerile adresate procurorilor. Toate instantele şi instituţiile la 

care am sesizat acest abuz incalificabil – Tribunalul Maramureş, Curtea de Apel Cluj, 

Parchetele de pe lângă aceste instituţii, inclusiv de pe lângă ICCJ, încă o dată instantele în 

revizuire, instituţia CSM (Inspectia Judiciară prin Rezoluţia 4056/2013 judecător Rică 

Vasiliu Cravelas)– au afirmat că sentinta s-a emis în baza art. 278 ind. 1 (care reglementează 

plângerea în faţa instantei), când în sentinta prezentată acestor instituţii scrie negru pe alb: s-

a pronuntat prin admiterea exceptiei formulata în baza art. 278 alin. (2) ind. 1 cpp. Si aceste 

nulitati care primesc salarii pensii si concedii in dispret cu cetatenii acestei tari se plang ca 

au prea multe dosare. Nu le este rusine sa intinda mana sa ia acesti bani necuveniti. 

Ministrul Justiţiei se arată foarte preocupat de Raportul MCV.  

Toti cei care activează în sistemul judiciar îşi permit abuzuri unice, corupţia 

cuprinând toate nivelele sistemului (ca de altfel toate instituţiile statului, oculta cunoscând că 

acest flagel reprezintă o armă letală împotriva naţiunii române) întrucât ştiu că nu există nici 

o verificare şi control în sistem (altfel nu şi-ar permite), CSM fiind cunoscut ca sindicatul 

hotilor din justitie (bineînteles, nu pe gratis), iar instituţiile internaţionale încurajează pe faţă 

politica antiromânească pe care o duc toate instituţiile statului, altfel ar opri-o. Aşa că toată 

preocuparea dvs. este de fapt o fătărnicie ieftină iar afirmaţia că “România este un exemplu 

de bune practici in justiţie şi avem cel bun raport MCV” sunt de fapt glume proaste.  

Rezolvarea: aşa cum a procedat Preşedintele Elţîn când o furtună de zăpadă a blocat 

Moscova după ce institutul de specialitate a prognozat vreme frumoasă: a desfiintat acest 

institut. La fel ar trebui desfiintate toate instituţiile statului român care au participat deliberat 

la distrugerea României şi a naţiunii. Dacă nu avem oameni cu care să-I înlocuim (întrucât  

trebuie dati afară de la femeia de servici la ministru) Statul Român ar funcţiona mai bine fără 

aceşti infractori dovediti care hotărăsc soarta românilor. Analistul politic Iosif Boda s-a 

exprimat mai plastic „‟restructurare din temeli‟‟ 

În judeţul Maramureş au solicitat dreptul de proprietate în justiţie comunităţile locale 

din: Bârgău, Cicârlău, Buşag, Ferneziu, Văleni, Ciocotiş, Plopiş, Suciu, care şi-au dovedit 

fără echivoc dreptul de proprietate în baza actelor de Reformă Agrară din 1921 în care se 

arată: “în baza art. 24 şi 32 se declară puşi în stăpânire locuitorii satelor menţionate asupra 

pădurii şi păşunii comunale” solicitând totodată şi anularea actelor de proprietate ale UAT 

date ilegal pe terenurile pe care noi deţinem acte de proprietate întrucât UAT nu erau 

îndreptăţite la reconstituiri. Toate instantele de judecată din Maramureş cât şi de la Curtea de 

Apel Cluj (civile şi penale) s-au întrecut în respingerea acţiunilor composesoratelor 

comunale (cu toate că, repet, ne-am demonstrat clar dreptul de proprietate) iar CSM, DNA şi 

Parchetul de pe lângă ICCJ sesizate au muşamalizat toate sesizările privind abuzurile 

evidente ale justitiei, a primarilor, prefecţilor. Datorită acestor abuzuri incalificabile, 

majoritatea comunitătilor locale nu şi-au mai solicitat proprietăţile.  

Composesoratul Borşa s-a rugat de toţi prefecţii care s-au perindat în ultimii 10 ani 

să-I pună în posesie în baza actelor de proprietate, în urma multiplelor demersuri acestia 

declarând: Vom merge la WC cu actele voastre de proprietate, intre timp aprobă tăierea 

ilegală a pădurilor acestora. Si sarcina principală de serviciu a Prefectilor este tocmai 

respectarea legalităţii. Si mitingul organizat de proprietarii composesoratului la forurile 

europene de la Strasbourg a avut acelasi rezultat. 
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Considerăm că parlamentarii si guvernantii Români îşi pot revendica legea loteriei 

bonurilor fiscale, a voluntariatului (care de fapt nu are nici o valoare dar de care se face mare 

caz la radio) sau legea propusă de conducerea Universităţii din Alba Iulia în baza căreia 

studentii români vor face practică virtuală în intreprinderi virtuale (întrucât marile complexe 

industriale ale românilor au fost distruse de nemernici) în care la absolvire vor fi angajaţi cu 

salarii virtuale. Sau legea în baza căreia organizaţia ProFam susţinută de un program bine 

finanţat de UE cu 200.000 lei va realiza sute şi mii locuri de muncă (sau sute de mii pentru 

femeile din mediul rural) pentru asta sunt plăţiţi cu sume imense. Amintim în treacăt pentru 

toţi cei care de dimineata până seara promit că crează locuri de muncă, ca la nivelul anilor 

1980 pentru un loc de muncă se investea 1 milion de dolari. Aceleaşi cheltuieli au făcut şi 

românii sub conducerea Preşedintelui Ceauşescu când au realizat 10 milioane locuri de 

muncă, majoritatea fiind lichidate de cei care conduc astăzi România.  

Răspundem cu această ocazie şi d-lui Petre Dandea, care calcula într-o emisiune la 

Radio câte (milioane) locuri de muncă se vor realiza prin reducerea CAS cu 5% dacă se 

cheltuieşte pentru înfiinţarea unui loc de munca 8.000 Euro (poate cel mult loc de veci sau 

pentru cules ciuperci, şi aceastea dispărând prin tăierea pădurilor). 

Mi se pare ireal faptul că absolut nici unul dintre politicieni, lideri de sindicat…nu s-a 

exprimat nici măcar formal sau în batjocură ca reducerea CAS cu 5% să fie la angajaţi, ale 

căror venituri sunt diminuate prin tot felul de taxe până aproape de 50% şi nu le asigură nici 

supravieţuirea, şi nu la angajator, care în cea mai mare parte sunt străini şi care îşi vor 

repatria aceşti bani. Şi pe aceşti oligofreni îi susţinem cu venituri de miliarde. Sper că nu 

mult timp. Afară, canalii, hooo!  

Impostura, incompetenta, nesimtirea, lipsa de caracter, servilismul fata de stapani, 

sunt ascunse in spatele unor lozinci pompoase: integrare in NATO, in UE, stat de drept, 

democratic, cu sistem parlamentar, separarea puterilor in stat, hotararile judecatoresti si ale 

CSM, Curtii Constitutionale se aplica si nu pot fi analizate de nimeni (cum s-a referit 

Ministrul Justiţiei in aceste zile, pentru a ascunde prin orice mijloace abuzurile acestor 

instituţii), economie de piata, criza mondiala afecteaza si Romania. 

Daca regimul actual care se autodefineste democratic si care a dus o politica vizibil 

antiromaneasca de distrugere si jaf, pe care nici cei mai mari dusmani ai acestei tari nu ar fi 

dus-o, atunci regimul de dinainte de 1989, care a inflorit Romania, a fost un regim de sfinţi. 

Ne-am câştigat libertatea şi dreptul la cuvânt în 1989? Românii au avut demnitate şi 

cuvântul le-a fost ascultat în regimul trecut in care fiecare cetatean isi putea spune 

necazurile, care in proportie de 95% se rezolvau (si probleme majore, casa, loc de munca, 

care astazi nici nu are rost a fi spuse). Nimeni nu are nici măcar curajul să ceară oprirea 

politicii de genocid, românii au ajuns să se autocenzureze, să-şi bage singuri pumnul în gură 

întrucât ştiu că si dacă ar cere acest lucru, ar fi trataţi cu ignoranţă si dispreţ de instituţii . 

Acest drept la cuvânt l-am câştigat în 1989 !  

Separarea puterilor in stat, cand toate institutiile statului formeaza trusturi 

infractionale, coordonate pe fata impotriva Romanilor. Criza din Romania este consecinta 

crizei mondiale? Adica dupa ce voi ati distrus tara, puneti vina pe criza mondiala? Nu va e 

rusine, nemernicilor? Condamnarea comunismului de catre un Parlament in care majoritatea 

au fost membri ai acestui partid, dovedeste lipsa de moralitate, lichelismul si servilismul 

acestor nulitati, dar si perseverenta ocultei conducatoare, de a ne determina sa ne renegam 

trecutul trait de noi, Tara, Natiunea, realizarile regimului nationalist, aceasta facand parte din 
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“infierarea sistematica si imbecila a nationalismului romanesc”, cum s-a exprimat Marian 

Munteanu, să ne autoacuzam “ne-am distrus economia, ne-am omorât conducătorul şi ne 

merităm soarta”. Pentru a-si dovedi statului de alesi legali prin vot, au “umflat” cu personal 

toate institutiile bugetare ale statului, au infiintat institutii fara nici o activitate concreta (de 

exemplu CSM a cărui activitate se interferează cu cea a Ministerului Justiţiei), acestia 

impreuna cu familiile formand grupul principal de votanti (de frica sa nu-si piarda serviciul 

intrucat nu li se ofera alte alternative), la care se adauga persoanele care inca spera (fara nici 

o sansa) ca vor reusi o schimbare prin vot. Dar şi presa manipulatoare nu doarme, 

prezentând ostentativ PSD ca urmaş al PCR, acesta este motivul pentru care mulţi români îl 

votează, crezând că odată şi odată PSD îşi va asuma rolul PCR-ului, va crea locuri de 

muncă, va asigura la nesfârşit pensii, ajutoare sociale…când acest partid (care împreună cu 

celelalte, au distrus România) nu-I nici de dreapta nici de stânga (cum arată Profesorul Ilie 

Serbănescu), fiind găşti infracţionale.  

  In timp ce un cetatean liber cheltuieste pentru existenta cel mult 600 lei, alocatia 

pentru un copil fiind de 40 lei, pentru un puscarias sunt alocati peste 2.500 lei, diferenta 

insusindu-si-o sustinatorii regimului. Şi aceşti nemernici pentru a se supralegitima (întrucât 

în aroganţa lor stiu că numai ei pot fi aleşi pentru că au blocat toate căile de a accede 

românilor cinstiţi) propun obligativitatea votului nelăsându-ne nici posibilitatea de a-I 

sancţiona prin neprezentare. Să le usuce D-zeu mâna la cei care-I vor mai vota. Un popor 

care tolereaza un regim criminal este complice la propria asasinare . Dl. Blaga ca si 

Ponta afirma ca cei care au afectat imaginea partidului trebuie demisi pentru ca asupra noilor 

guvernanti sa nu planeze nici o suspiciune . Dar de unde ii veti promova dl. Blaga . Eventual 

din grupa mica de la gradinita partidului din acest pdv puteti sa va si desfiintati pentru ca in 

nici un partid nu veti gasii oameni integrii nu-i nici o paguba , niste infractori mai putin . 

Toate partidele sunt de acord : ridicarea imunitatii presupune schimbarea constitutiei ; 

minciuni ordinare pentru tergiversare la calendele grecesti ; constitutia e clara din acest 

p.d.v.; toti cetatenii sunt egali in fata legii . Prin orice metode incearca sa castige timp ca sa 

mai distruga si sa fure . Si afisarea preturilor minimale ( dupa model grecesc ) se tot 

tergiverseaza ( pentru interese mercantive ) la aceleasi calende .   

In acest timp, continua politica de distrugere a relatiilor internationale, indeosebi cu 

tarile vecine, pentru ca Romanii sa nu poata solicita şi avea nici un sprijin de la acestea. In 

special cu Rusia, cu care am avut secole de-a randul relatii ca între vecini, careia ii datoram 

independenta de turci, de nemti, recuperarea Ardealului ( datorata prieteniei mult hulitului 

Petru Groza cu Stalin ) , cu care toate tarile lumii (inclusiv vecinii din Ungaria) au relatii 

bune, conducatorii statului roman jignind cu orice ocazie aceasta mare natiune cu amenintari 

belicoase, logoree adoptată de toată clasa politică (încă o dovadă că au acelaşi stăpân), fiind 

şi mai stridentă după anexarea Crimeii şi doborârea avionului malaesian: Marea Neagra – lac 

rusesc, creşterea bugetului apărării datorită situaţiei speciale de la graniţele României, 

NATO trebuie să-şi redefinească relaţiile cu Federaţia Rusă prin întărirea flancului estic şi 

prin încurajarea parcursului către Alianţă a Georgiei, Moldovei şi Ucrainei; NATO trebuie să 

joace un rol important în asigurarea energetică a Europei (convingeţi-I să atace Rusia şi să-I 

ia gazul şi perolul), amplasand si solicitand baze militare NATO in estul Europei – Traian 

Basescu, Mircea Dusa, Victor Ponta – sau “ceea ce s-a intamplat in Crimeea trebuie 

sanctionat economic, chiar daca consecintele ne sunt nefavorabile” – Titus Corlatean , 

Bogdan Aurescu – cand majoritatea tarilor europene se opun sanctiunilor economice (pe care 
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le aprobă numai de formă) pentru a-si proteja interesele, Romania fiind unica in lume fara 

interese. Sau sustinerea fara comentarii a cruciadei antiislamiste dusa de puterile occidentale 

in numele democratiei ( in realitate pentru petrolul acestora din care Romania nu va 

beneficia de nimic ) dar nemernicii latra la luna .   

Si cresterea bugetului apararii, a servicilor secrete „‟ din cauza pericolului rusesc‟‟ 

„‟pentru ca avem o mare responsabilitate pentru tara‟‟ „‟relansarea industriei de aparare‟‟ 

…au ca scop real mentinerea artificiala a unei stari tensionate, cresterea castigurilor 

sustinatorilor regimului pe seama reducerii castigurilor romanilor dar si pregatirea terenului 

pentru suprimarea multor libertati ca oculta sa aiba mana libera pentru a-si desavarsi opera. 

Acesti nemernici care au distrus deliberat industria de aparare (in care regimul trecut a facut 

investitii imense, numai proiectarea turelei tancului romanesc-care se situa intre cele mai 

performante din lume-  a costat statul roman 3 milioane marci) n-au calitatea morala sa 

analizeze aceste subiecte. Daca rusii vor sa atace Romania trimit o telegrama la Uniunea 

Sovietica Aialalta(USA): ‟‟ Maine ocupam Romania. Pregatiti discursul de condamnare‟‟. In 

ce priveste „‟pericolele care pandesc Romania dupa atentatele de la Paris‟‟ de care fac atata 

caz serviciile acestea sunt la fel de mari ca pericolele analizate de mai multi presedinti de 

CAP dupa asasinarea presedintilor Nasser si Indira Ghandi care au concluzionat „‟ce pericole 

ne pandesc pe noi presedintii‟‟. Si latratul la radio ca „‟ armata romana apara granitele tarii in 

Afganistan‟‟ este penibil cand se stie ca acestia sau dus acolo „‟sa-i democratizeze‟‟ (pe care 

mai raman) pentru bani. Si ca toti au dat spaga pana la ministru ca sa mearga.      

Toate mişcările de protest faţă de Preşedintele Putin (ca de altfel toate mişcările 

anarhice de contestare din toate statele lumii, focare de război din: Ucraina, Turcia, Georgia, 

Ungaria, tările din nordul Africii sau din Orient) în care ar exista posibilitatea destabilizării 

acestor ţări sau izbucnirii de conflicte sunt apreciate ca democrate, pro-euroatlantice, pentru 

a le face pe plac stăpânilor care intervin militar unde şi când vor. Noroc că latraii nostrii nu 

sunt băgaţi in seamă, câinii latră….  

Expresiile şi propaganda antiruseasca pe care o folosesc, le-au utilizat şi oculta care a 

condus România înaintea războiului , dovada ca sunt continuatorii acestei politici 

antiromanesti “Am primit un loc de cinste alături de marile puteri mondiale – Almanah 1940 

– sau Taci Staline, nu ofta, că Odessa nu-i a ta ...”, ceea ce nu i-a împiedicat pe aceşti aliaţi 

să crucifice Ardealul sau să trimită la moarte deliberat contingente întregi de români în 

campania din Est(unde au murit cate 400 de feciori romani pe zi, cifra asemanatoare cu cea 

cu care se reduce zilnic populatia Romaniei dupa 1989 in acest razboi murdar purtat  

impotriva natiunii de 25 de ani nu de 4 ani cat a tinut razboiul mondial), campanie purtată 

împotriva voinţei poporului român (Iuliu Maniu spunea în preajma războiului că “trebuie să 

avem relaţii normale, chiar prieteneşti cu URSS) lucru cunoscut inclusiv de istorici dar 

trecut premeditat sub tăcere pentru a ajuta actualii conducători de a menţine artificial 

încordate relaţiile între cele două state.  

Când în ceasul al 12-lea politicienii romani au realizat ca acesta oculta a izolat 

deliberat Romania pe plan international ca sa nu aibe nici un sprijin si au aservit-o aşa-zişilor 

aliaţi, şi au încercat o apropriere de URSS (înaintea Dictatului de la Viena) diplomatia 

românească a fost respinsă de aceştia “România fiind considerată lipsită de onestitate 

politică diplomatică” – Gh. Buzatu, situaţie trasă la indigo cu cea actuală.  

In contrast cu nefericitii noştri, Premierul Ungariei, Viktor Orban îşi apăra demn 

interesele ţării sale (motiv pentru care este lătrat cu orice ocazie, zilnic primim 
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corespondenţe de la Budapesta în care se spune că 5 unguri îl contestă) denuntând 

imixtiunile în treburile interne ale “partenerilor euro-atlantici”. 

Cu orice ocazie jignesc natiuni: Coreea de Nord, Cuba , China ca-si infometeaza 

cetatenii cand in aceste tari nivelul de trai il depaseste net pe cel din Romania conform unui 

studio ONU. 

In timp ce de faţadă se ceartă ca chiorii, ne-au minţit că Baza Americana de la 

Deveselu intercepteaza  rachetele nucleare iraniene si nord-coreene lozinca preluata si de 

actualul ministru de externe fara sa-l intrebe nimeni (cand aceste tari nu dispun de astfel de 

arme), iar dupa avertizarea Ministrului de Externe rus privind consecintele atitudinii 

dusmanoase a Romaniei fata de Rusia, dl. Ionel Blanculescu a recunoscut ca pentru Baza 

Deveselu Romania poate deveni o potentiala tinta pentru rachetele nucleare rusesti, adevar 

spus pe jumatate, intrucat toata lumea cunoaste faptul ca sistemele de aparare sunt anihilate 

cu prioritate in ordinea apropierii in cazul unui conflict, deci Romania este una din 

principalele tinte a rachetelor nucleare rusesti. Opriti actiunile si logoreea antiruseasca 

nemernicilor .   

Tot printr-o campanie deşăntată dusă de toate forţele politice pe toate direcţiile (şi 

aceasta fiind o dovadă că au acelaşi stăpân) au determinat partidele politice de la putere din 

Republica Moldova, cu promisiuni mincinoase, ipocrite: integrare rapidă în UE, NATO,  

aderarea la valorile europene, acolo unde e locul ţărilor noastre, disponibilitatea de a susţine 

şi ajuta “cu experienta dobândită în procesul de integrare al României, pentru consolidarea 

institutiilor statului moldovean, în combaterea corupţiei, în baza acordului de aderare se va 

realiza libertatea de mişcare fără vize în spaţiul european pentru cetăţenii moldoveni, 

anularea taxelor vamale, iar conform unei analize pertinente a Comisiei Europene, economia 

ţării va creşte cu minim 5% în perioada imediat următoare, anihilarea talibanilor din PCRM 

care privesc spre trecut şi care luptă împotriva Republicii Moldova, servind interesele 

Federaţiei Ruse. De asemenea, se promite stimularea investiţiilor româneşti în Republica 

Moldova, acordarea unui cadou de 100 mil. Euro (când România însăşi e supraîndatorată), 

promisiuni de gaze, când România importă gaz de la ruşi cu dublu preţ pe care îl plăteau 

moldovenii la ruşi; iar după ratificarea acordului de asociere a Moldovei cu UE, Federaţia 

Rusă a renunţat la contractele economice cu Republica Moldova. Ca nişte versaţi în rele ce 

sunt, au continuat să-şi bată joc de aceşti inocenţi (ca sa nu zic fraieri): ce bine că veţi putea 

păstra pentru consum intern aceste produse, când produsele agricole sunt singurele mărfuri a 

acestei tări destinate exportului (întrucât nu şi-a distrus agricultura cum au făcut aceştia în 

România). Vă punem la dispoziţie depozite frigorifice până la integrarea în UE şi anularea 

taxelor vamale (la Paştele Cailor, întrucât actualul preşedinte al Comisiei Europene a spus 

răspicat: “In mandatul meu UE nu se extinde”), când România nu dispune de astfel de 

depozite întrucât le-au distrus odată cu pomicultura (la sfaturile “binevoitoare” a partenerilor 

europeni aşa cum cartaginezii şi-au distrus cetatea la indicaţia Romei) pentru că aceştia tot 

ce ating distrug. Si Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, laudă ca fiind un mare succes 

al politicii regimului faptul că România nu are consecinte în urma embargoului rusesc, dar a 

uitat să spună motivul: Pentru că nu exportă nimic pe această piaţă uriaşa şi tradiţională 

acaparată de partenerii noştri. Dar de deficitul comercial de peste 2 mld. Euro cu Federaţia 

Rusă nu spune nimic. Si atunci ce sanctiuni sa aplice Romania Rusiei . Eventual sa le mai 

dea pe gratis cateva interprinderi ( daca ar mai avea ) sa le taie la fier vechi . 

Acest regim de nemernici n-are calitatea morala ca sa vorbeasca de sanctiuni la 
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adresa Rusiei . 

Dacă politicienii moldoveni vor mai ascula mult sfaturile “binevoitoare şi 

dezinteresate” a acestor şarlatani, in curând nu vor mai avea nevoie de contracte economice 

cu Rusia pentru că nu vor mai avea ce exporta. Voi care aţi făcut din România cel mai corupt 

stat din lume, veţi susţine Basarabia în lupta anticorupţie? Neruşinaţi.   

Rugăm nespus de mult clasa politică din Republica Moldova, opinia publică să nu se 

lase manipulaţi şi înşelaţi de aceşti uzurpatori şi mercenari profesionişti (care n-au nici o 

credibilitate în ţară), care sprijiniţi de forţe oculte (lucru de care nu este străină nici UE, care 

îi foloseşte ca vârf de lance pentru a exporta această politică de destabilizare în tări din afara 

UE, prin imixtiune grosolană în afacerile interne ale acestor ţări), rugăm de asemenea aşa 

zisele forţe proeuropene din Republica Moldova să nu uite vechea zicală românească: “Un 

vecin poate fi mai bun şi mai folositor decât un frate” pentru că dacă o veţi ignora şi veţi 

crea probleme celor 700.000 cetăţeni moldoveni care îşi câştigă decent o pâine în tara vecină 

(care România nu le-o va asigura niciodată) viitorul politic vă poate fi incert.  

De asemenea, vă rugăm domnilor, să vă deziceti public de aceşti binevoitori (şi să-I 

ocoliti întrucât compromit totul în jur, mai spune o zicală “Spune-mi cu cine te însoteşti ca 

să-ţi spun cine eşti”) fiind repudiaţi in toate forurile europene, întrucât se cunoaşte în toate 

mediile că şi-au distrus propria tară, naţiune, numai ca să poată fura. Zilnic sunt prezentate 

tunuri de zeci şi sute de milioane euro, în spatele cărora se află numai politicieni “zeci de 

poliţişti au descins şi fac perchezitii în Bucureşti şi judeţul Ilfov” unde locuiesc majoritatea . 

Scopul principal urmărit de această ocultă este întreţinerea unei relatii conflictuale cu 

tările vecine pentru implicarea României într-un război cu acestea dacă i-ar fi periclitată 

politica de genocid, dar şi închiderea acestui spaţiu (în care puteau activa în condiţii decente 

milioane de români bine pregătiţi profesional de regimul comunist) pentru români şi firmele 

româneşti. Numai în Sighetu Marmaţiei au fost lichidate toate cele 3 combinate care 

produceau mobilă pentru Rusia în care lucrau 9.000 de angajaţi. Dar la însuşirea “tainului” 

procentul însuşit la încheierea contractelor cu gaze ruseşti sau la vânzarea averii Poporului, 

pentru ei nu contează că sunt ruşi, de aceea românii plătesc cel mai scump gaz din Europa. 

Numai in Romania drumurile costa de 4 ori mai mult ca in alte tari, diferenta 

insusindu-si-o sustinatorii regimului (mintind ca miliarde de Euro au fost platite in plus la 

Autostrada Bechtel, pentru integrarea Romaniei in Nato – cand banii i-au impartit intre ei -  

ceea ce a determinat aceasta firma cu reputatie sa denunte contractul), ca de altfel si banii 

din privatizari (vanzarea economiei), curent electric (baietii destepti), gaz, din imprumuturi 

cu care sunt incarcati majoritatea cetatenilor care nu beneficiza in nici un fel de acesti bani. 

Pentru a-si asigura linistea, in aplicarea acestei politici criminale, din spolierea bogatiilor 

intregii tari, subventioneaza cateva centre, in care castigurile sunt de 2 – 3 ori mai mari decat 

in restul tarii, in special Capitala (cum să se facă descentralizare când bugetul este alocat 

centrului, iar provinciei I se mai redistribuie ce rămâne), majoritatea persoanelor care in 

regimul trecut aveau responsabilităţi, un statut demn de muncitori, functionari sau 

conducatori de unitati de productie, au fost deprofesionalizate, marginalizate, pensionate 

anticipat sau practica activitati fara nici o valoare sociala , vand bilete Bingo (pentru ca 

romanii sa nu produca nimic, institutii publice care inainte erau pazite de 1-2 pensionari de 

boala astazi sunt pazite de zeci de oameni sanatosi , angajati la firmele sustinatorilor 

regimului care ii deposedeaza de peste 50% din castiguri ) multi inspirand mila (ajunşi slugi 

la străini în propria ţară). A lipsi de responsabilitate un om, o naţiune, cum se face deliberat 
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azi, înseamnă să o condamni pe veci la dispariţie. 

Pe DN 18 care trece prin localitatea Cicarlau (recent modernizat, lucrare facuta la a 4-

a mana, si aceasta cu multa risipa, deci pretul a fost bine “umflat‟): la turnarea unei 

balustrade pe un podet catre localitatea Bargau s-a adus o cifa de beton – intrucat pentru 

lucrare nu s-a consumat numai 1/3 parte, nemaiavand alte balustrade cofrate – restul l-au 

aruncat in vale. Pe acest drum s-au montat praguri din cauciuc repartizate la aprox. 500 m un 

set de altul. Atat de proeminente sunt ca zgomotul facut la trecerea masinilor se aude pana la 

3 km, asa incat, in noptile de vara, trebuie sa inchizi ferestrele. Intrucat niciuna, absolut nici 

o masina nu reduce viteza la trecerea peste acestea (dar toti soferii injura ca-si distrug 

masina), m-am intrebat pentru ce au fost montate. Ulterior, am aflat despre un studiu al 

institutului american al inimii, conform caruia incidenta bolilor cardiovasculare este mai 

mare cu 70% in apropierea rutelor de transport, datorita zgomotului. Pentru asta au fost 

montate.  

Ca sa nu ramana nici un sector nelichidat, au distrus si invatamantul, care era la nivel 

mondial. Am intalnit clase intregi absolvente de liceu in care elevii nu cunosteau formula 

ariei cercului, formula care o cunosteau toti absolventii de scoala generala! Toti! Tanara 

generatie este indoctrinata cu istoria comunismului. Vreti sa reinfiintati scolile profesionale, 

voi care nu ati lasat utilaje nici ca material didactic? multe erau noi in vaselina, cand le-ati 

dat fier vechi. Si va intrebati de ce nu sunt copii motivati sa invete? pentru ca le-ati distrus 

orice viitor! Nemernicilor, cum nu se prabuseste cerul pe voi la cat rau ati facut acestei natii? 

Dl Ponta si Sorin Campean doresc implementarea unui nou sistem, dual, in care 

invatamantul teoretic sa fie combinat cu practica in productie. Cum se practica in regimul 

trecut si in toate tarile industrializate. Intrucat Romania nu mai dispune de unitati de 

productie (fiind distruse de regimul din care faceti parte, declarat de stanga), iar Romania nu 

va mai avea niciodata industrie , repet , niciodata (răspund cu această ocazie şi dnelor 

Andrea Paul şi Maria Grappini care afirmau că România trebuie reindustrializată), toate 

declaratiile pe care le faceti n-au nici o valoare, avand ca scop distragerea atentiei de la criza 

grava in care ati adus invatamantul romanesc (ca intreaga societate), care pregateste 

specialisti ce nu vor avea niciodata unde activa.  

Asa cum fara justificare ati infiintat facultati de management, de drept, etc. ca sa dati 

o ocupatie si o amagire tinerilor. Ca in secventa descrisa de Servant Schreiber in Sfidarea 

Mondiala: un ziarist francez prospat sosit in Liban in timpul razboiului civil, vrea sa afle in 

cat timp poate cumpara o arma. Precaut, intreaba la un club de tir, cat costa o arma de 

vanatoare, la care I se raspunde: ce sa faci cu o arma de vanatoare in Liban, unde nu exista 

vanat (ce sa faci cu invatamant profesional in Romania cand n-ai industrie)? Mai bine 

cumpara o pusca de asalt AKM, avem 5 modele, sau o pusca mitraliera americana M1, cu 

luneta de mare precizie, sau avem mai multe modele de aruncatoare de grenade.  

Ca sa ascunda ca somajul real depaseste 50% din persoanele active , pe cei care nu 

sunt in plata somajului ( 7% ) mint ca lucreaza in agricultura de subzinstenta . Nemernicii nu 

stiu decat sa fure , distruga si sa minta .   

Fetele romanilor fara nici un orizont, ca intrega societate, se vand prin mica 

publicitate sau prin retele externe cu 500 Euro bucata in strainatate pentru a distra 10 – 15 

clienti pe zi, totul fiind facut pentru repulsie, inclusiv in relatiile sentimentale. Româncele, 

inclusiv minore, fiind pe locul I la prostiţuţie în tările europene. Si cum si-au aparat si cinstit 

romanii femeile de alungul istoriei .  
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Aproape zilnic apar stiri: o prostituata romanca a fost gasita moarta intr-o pubela, alta 

a fost aruncata de pe un feryboat, o romanca din Grecia de 11 ani a nascut.  

In regimul trecut, copiii romanilor era fruntasi la toate olimpiadele internationale, iar 

activitatea practica care li se recomanda de actualul regim este incondeerea oualelor, 

confectionat masti, scoli de bucatari, ospatari, frizeri. O, Romanie, pe ce maini criminale ai 

ajuns? 

In acest timp, se organizeaza adevarate turniruri in toata tara pentru depistarea 

tinerilor inteligenti pentru a lipsi tara de orice valoare, limba română pierzând peste 50% din 

cuvinte prin nefolosirea termenilor ştiinţifici uzuali, materii întregi fiind scoase din 

programe. 

Nicăieri nemaiauzindu-se nici un cuvânt de cultură sau tehnică, cum eram obişnuiţi in 

regimul trecut “te mai întorci în ţara asta în care n-ai nici un viitor” sunt întrebări obişnuite 

puse acestor tineri de ziarişti.   

Fara nici un studiu, au distrus sistemul centralizat de incalzire, obligand cetatenii 

romani sa-si instaleze centrale proprii (potentiale bombe in fiecare locuinta) ceea ce a 

determinat consumuri de peste 8 ori mai mari decat in alte state unde pentru reduceri de 

cateva procente lucreaza institutii specializate. Si este vorba de cheltuieli care se ridica pana 

la o treime din veniturile unei familii, de zeci de miliarde euro pe an la nivelul tarii, pentru 

risipirea baniilor romanilor. Desii Romania isi putea asigura incalzirea locuintelor si 

carburantul din resurse proprii, Romania este singura tara din lume care isi taie padurile 

pentru asi asigura incalzirea locuintelor si are cel mai mare pret la carburant, resursele de 

petrol si gaze fiind vandute de nemernici. Dl Ponta se afiseaza pe toate posturile ca s-a opus 

liberarizarii pretului la gaz in tratativele cu creditorii internationali pana anul viitor. Dar de 

anul viitor cum vor plati romanii cand veniturile le sunt in cadere libera. Consider ca in 

realitate a fost o intelegere cu acestia ca sa arate cat il intereseaza problemele romanilor. 

Oricum romanii platesc carburantii si combustibilul la preturi impus de proprietarii straini a 

resurselor energetice romanesti. Suventionarea de care face atata caz Primul Ministru fiind 

acoperita cu bani imprumutati( mereu afirma ca de acest imprumut nu ne atingem dar datoria 

externa creste zilnic. Si nimeni sa nu ceara oprirea indatorari Romaniei este de necomceput.   

Primarii din Valea Jiului ar dori refacerea sistemului centralizat de incalzire intrucat au 

calculat ca-i mai rentabil dar toata suprastructura a fost distrusa ca sa nu se mai poate reface 

niciodata. O dovada clara a profesionalismului cu care au actionat pentru falimentarea 

industriei constructoare de masini este lichidarea initiala a siderurgiei, pentru ca s-o 

lipseasca de materia prima ieftina din tara. Recuperarea materialelor feroase care trebuia 

gestionata de stat (ca toate bunurile acestui popor) a fost „‟privatizata‟‟ ca regimul sa-si mai 

faca oameni de sustinere dar si pentru terorizarea romanilor ca oricand le pot fi furate 

obiectele matalice. Cum sunt furate capacele de canal care au provocat accidente deosebit de 

grave si infundarea canalizarilor pentru care in Baia Mare fiecare strada se sparge la doi ani. 

De asemenea institutiile statului puteau recuprea multe materiale folositoare cu preturi 

modice dar pe care „‟patronii‟‟ bunurilor romanilor le vand cu de 5 ori pretul de achizitie. 

Orice e impotriva romanilor, nemernicii aplica. Mai multi parlamentari au abordat aceasta 

problema dar dupa primirea '' tainului '' au uitat-o . 

Afirmatiile tuturor priministrilor de dupa 89 ca '' statul e cel mai prost administrator '' 

pare halucinanta la prima vedere dar nemernicii care au lansat-o au vrut in realitate sa 

transmita '' colaboratorilor '' din structurile subordonate ca au mana libera sa fure cat vor dar 
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si sa nu faca nimic pentru romani .  

Au scos din programe toate doinele, cantecele frumoase romanesti, cu indemnuri 

patriotice, la fel cum au facut antecesorii lor cand l-au cenzurat sau interzis pe Eminescu, 

Blaga, Radu Gyr, de ultimii doi amintind doar ca au fost marginalizati de regim, fara a spune 

motivul real, ca au reprezentat nationalismul interbelic. Pentru acest motiv a fost asasinat si 

Patriarhul Teoctist, familia Aldea-Teodorovici fiind asasinata pentru ca l-a cantat pe  

nationalistul Eminescu. O dovada de dispret total fata de romani este inmormantarea cu 

onoruri militare a asasinilor cunoscuti de soldati romani la Revolutie, in timp ce mari 

personalitati care s-au jertfit pentru ridicarea acestei tari sunt date uitarii. Pana cand 

veti batjocorii aceasta natie dl. Dusa .  

Sau imaginea lui  Eminescu pe test cu boli venerice. Nemernicilor, voi care nu aveţi 

nimic sfânt, ne-ati omorât conducătorul, pe Preşedintele Ceauşescu, întrucât nu v-a permis 

nici să vă gândiţi la ceea ce astăzi faceţi, distrugerea natiunii romane. Sa nu se auda ( nici la 

aniversare ) pe posturile nationale '' Sara Pe Deal '' cantare pe care D-zeu a dat-o romanilor 

prin Luceafarul natiunii este o impietate  , o batjocura ordinara .  

Deconspirarea securitatii, a colaboratorilor si accesul la arhivele acestei institutii, caz 

unic in lume, s-a facut in realitate pentru crearea unui climat de suspiciune si ura intre 

cetateni, subminarea securitatii tarii si atentionarea persoanelor care ar putea indica vreun 

pericol la adresa securitatii sa se abtina, intrucat in Romania pot fi demascate oricand 

(sarcina care in alte tari – SUA – este obligatorie prin lege), 99% dintre romani nefiind 

interesati de dosare, neavand de a face cu aceasta institutie, nefacand infractiuni la adresa 

statului. Rezultatele se vad: ineficienta totala a acestei institutii care are obligatia sa apere 

securitatea Romaniei, s-a ajuns la infestarea  cu substante toxice a unui vaccin utilizat in 

masa (poate e o repetitie inaintea introducerii de virusi pentru declansarea unei epidemii) 

compromiterea acestui institut, in care regimul trecut a investit miliarde, permiterea intrarii 

in tara de cantitati imense de carne stricata trimisa din toata Europa fara nici o avertizare, cu 

toate ca cunosteau de mai mult de un an de acest lucru, alarma dandu-se din alta parte 

intrucat era deja caz public si nimeni sa nu intrebe de ce n-au oprit aceste infractiuni timp de 

un an.  

Natalitatea in Romania este in cadere libera, fiind distrusă familia tradiţională (si 

datorita campaniei agresive de publicitate a contraceptiei, de parca Romania ar avea 

probleme demografice ca si China), multe familii limitandu-se la un singur copil (in Ardeal 

se spune ca “un copil nu-i copil”), tinerii plecati in strainatate neavand posibilitatea 

intemeierii unei familii, iar cei care ar trebui sa se sesizeze si sa dispuna masuri se limiteaza 

a constata “populatia Romaniei este in scadere si imbatraneste”. Si reprezentantii din 

domeniul sportului ocolesc adevarul, cand explica decaderea masiva a acestei activitati, ca s-

a redus dramatic bazinul de selectie, respectiv de tineri, femeile tinere de români care 

lucrează fiind şantajate cu pierderea locului de muncă, dacă iau maternitate. Din cauza 

libertinajului excesiv şi instinctul natural de proceere al tinerilor s-a redus considerabil. Deşi 

populaţia din toate localităţile ţării scade dramatic (oficial cu 15%), nu se mai mobilizează 

ONG-urile europene ca în campaniile dinainte de 1989 (duse cu concursul Europei libere): 

salvaţi satele româneşti, dovadă clară că erau destinate destabilizării ţării.  

Ne-au facut sa ne automintim, sa ne distragem privirea de la calvarul natiunii romane 

spunand ca „‟satele se depopuleaza‟‟ cand si populatia oraselor scade in acelasi ritm dar fiind 

mai concentrata este mai putin perceptibila. Romanii constientizeaza si sunt resemnati cu 
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propria disparitie, uitativa ce arunca: hainute, carucioare, jucarii, lucruri care erau 

intodeauna pastate cu sfintentie ca amintiri sau pentru nepoti. Romanii au uitat si bucuria de 

a tine in brate si a se juca cu un copil , de a planta un pom , numai sa taie .  

Cu cat natiunea romana se dezintegreaza, cu atat este mai laudata de coordonatorii 

acestei politici: “Aveţi cea mai mare creştere economică din UE”, “trebuie să continuaţi 

drumul ales” (bineînteles pentru că se termină în curând), sau “România a făcut progrese 

extraordinare în lupta anticoruptie”, când tara noastră nu mai are economie şi este cea mai 

coruptă tară, nu din UE, ci din lume. Nu se mai aude ( a fost si uitat ) acel freamat , zumzet 

matinal care reprezenta trezirea si inceperea unei noi zile si care se auzea in toate localitatile 

tarii .  

Iar un alt nemernic afirma zilele trecute la radio ( ca sa vedeti ce politica 

antiromaneasca face postul '' ® adio Romania '' ) '' reducerea natalitatii are si parti benefice 

intrucat s-au redus cheltuielile societatii cu cresterea si educarea tinerilor '' . Cand reducerea 

natalitatii reprezinta drama natiunii romane . Ce bine era daca masa isi ridica nivelul de trai 

si nu ne '' fericea '' cu aceasta mumie . Si totusi are dreptate , o buna parte din nivelul actual 

de trai se datoreaza si acestui aspect ( pe langa inglobarea tarii in datorii , vinderea solului si 

subsolului Romaniei ) , romanii fiind adusi in situatia de a-si lichida de ei insisi viitorul 

acestei natii ( si datorita unui individualist inexplicabil ) uitand vorbele poetului '' tara asta 

nu-i jucaria si  proprietatea generatiei actuale '' .  

Intr-o situatie dramatica sunt cei care mai produc ceva si tin pe umerii lor aceasta tara, 

(cu tehnica rudimentara, productivitate redusa, marea productie fiind lichidata), platiti in 

dispret (600 – 700 lei, cand la nivelul de dezvoltare al Romaniei din 1989 salariul mediu 

trebuia sa depaseasca 1.000 Euro. Prin tot felul de taxe, impozite, TVA, le sunt reduse 

castigurile pana la 50% (neasingurandu-le nici traiul zilnic pentru ai lipsi de orice sansa de a-

si intemeia o familie si a avea copii), pentru a plati salariile si pensiile sustinatorilor 

regimului antiromanesc, de 10-40 de ori mai mari decat castigurile acestora. Contributiile la  

Fondul de Pensii ale persoanelor active (bani care ar trebui tezaurizati in investitii cu garantii 

de stat, pana cand acestia vor ajunge la varsta de pensionare, cum se procedeaza peste tot in 

lume) sunt directionate ilegal  pentru formarea fondului actual de pensii (alaturi de bani 

obtinuti din privatizare – vanzarea economiei – din vanzarea solului si subsolului tarii, din 

bani luati imprumut, caz unic in istoria omenirii, ca o tara sa se imprumute pentru consum), 

autoritatile afirmand ca pensiile in Romania se atribuie pe principiul solidaritatii!!! Deci 

conform acestui principiu persoanele pensionate sunt sustinute cu pensii de cele active, cand 

se stie clar ca acestia (copii si nepotii nostri) nu vor primi niciodata pensii pentru ca nu va fi 

cine sa le plateasca, asa cum arata prof. Mircea Cosa şi expertul financiar Moise Guran. 

Acest lucru reiese in evidenta din sumele colectate la fondul privat de pensii (cati au mai 

ramas dupa ce administratorii si-au atribuit dividende cati bani au vrut, bani de care nu se 

pomeneste nimic unde si cu ce rezultate sunt investiti si care la un moment dat vor fi 

declarati pierduti intrucat reprezentantii regimului stiu un singur lucru in materie de bani : 

sa-i fure ) singuri bani din care se vor atribui pensii actualelor personae active (intrucat asa 

cum am aratat resursele din care se formeaza actualul fond de pensii este ilegal si se va 

termina cat de curand). Acest fond de pensii private (colectat in ultimii ani de la 6 milioane 

contributori) este de 4 mrd euro si v-a ajunge pentru atribuirea pensiilor pentru un trimestru! 

Si nemernicii vorbesc de principiul solidaritatii! cand regimul isi bate joc in modul ce-l mai 

ordinar de cei care asigura astazi pensile.  Afirmatiile oficiale ca “sunt bani pentru salarii si 
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pensii” sunt mincinoase intrucat numarul contribuabililor din productie , ( nu bugetari ) se 

reduce dramatic zilnic, vanzarea economiei se termina iar institutiile creditoare (care 

impreuna cu oculta sunt implicate in genocidul poporului roman) ne mai acorda imprumuturi 

pana isi vor realiza scopul propus, acela de a directiona natiunea romana pe un drum fara 

intoarcere , de a fi inrobit Romania in datorii (de care generatiile actuale si viitoare nu au 

beneficiat in nici un fel) nici o banca din lume nu acorda unui stat credite pentru consum, 

aceasta este inca o dovada ca aceste institutii crediteaza statul roman pentru al pune  in fata 

faptului implinit ca nu mai pot plati datoriile pentru vanzarea Romaniei. La orice descindere 

a institutiilor creditoare prioritate au '' plata arieratelor '' adica a sustinatorilor regimului 

pentru lucrari efectuate sau nu ( care se executa si nu se analizeaza ) . Faptul ca fondul de 

pensii si salarii bugetare este format ilegal ( fiind ultimul festin , pomana dupa Romania ) 

arata clar ca nu exista bani pentru aceste plati .  

Acapararea de teritorii straine de catre '' partenerii nostrii de club select '' ( obicei care 

il au in sange ) a fost motivul real pentru care acestia au acordat cu atata '' generozitate '' 

imprumuturi imense tarilor periferice pentru motive aparent neclare ( printre care si 

Romania ) lucru declarat clar de cancelarul german Angela Merkel care a cerut nici mai mult 

nici mai putin decat '' cateva insule grecesti – Korfu '' dar la raspunsul virulent dat de 

reprezentantii acestei tari care au asemuit-o lui Hitler declarand inclusiv oprirea tuturor 

rambursarii datoriilor, intrucat apreciaza ca au fost umflate artificial Cancelarul German s-a 

resemnat, acceptand inclusiv iesirea Greciei din Zona Euro. In timp ce guvernantii greci au 

impartit populatiei banii '' imprumutati '' ( astfel se explica faptul ca nivelul de trai din 

Grecia il depasea pe cel din Germania ) nemernicii nostrii dupa ce si-au insusit cat au vrut 

din distrugerea si vanzarea tarii ( mii de miliarde euro ) si-au impartit intre ei si banii 

imprumutati ( sau stie cineva ca poporul roman a beneficiat intr-un fel de acesti bani ? ) . Cu 

acesti nemernici ar trebuii romanii sa plateasca aceste datorii ( ca sa ii neformeze si pe 

ei ) . Grecii care au politicieni responsabili ( nu tradatori ca noi ) au aratat fata mercantila a 

constructiei artificiale numita UE iar exemplul acestei tari va avea efectul rostogolirii 

bulgarului de zapada ! Urmeaza Spania …. tic-tac tic-tac …. Romania ….  

Celor care pe buna dreptate afirma “am muncit o viata si sunt indreptatit la o pensie 

decenta” le amintesc ca erau indreptatiti si puteau primii o pensie decenta din investitiile 

realizate in perioada activa ( nu din contributiile la fondul de pensii a actualelor persoane 

active cum nu se face nicaieri in lume ) dar aveau obligatia sa-si apere realizarile din 

perioada activa (lucru pe care l-a facut regimul inainte de 1989 reflex natural al 

colectivităţilor umane de-a lungul istoriei dar adormit pentru romani de acesti nemernici 

profesionisti in manipulare care ar trebui intrebati: unde sunt bunurile noastre)   ca se le lase 

mostenire generatiilor actuale active intrucât trebuiau sa stie ca “întotdeauna există cineva 

care râvneşte la bunurile tale” acesta reprezentând subiectul cărţii “Lupta pentru drept” cu 

motto-ul lui C-tin Argetoianu “In lupta sa-ti gasesti dreptul`” a filozofului german Rudolf 

Hering; , 

Cu lacrimi de sânge în ochi ne vor blestema urmaşii noştri pentru “valoroasa 

moştenire” care le-o lăsăm. Şi ne prefacem miraţi că părăsesc şi fug din ţără în toate 

direcţiile ca potârnichile din cuib la apariţia vulpii. Practic noi îi împingem să emigreze. 

Aceştia nu ne vor asigura bătrânetea pentru că nu merităm.  

In timp ce multor tari institutiile creditoare le-au anulat datoriile – Spania, Grecia, 

Ungaria, Polonia – s-a ajuns in situatia uluitoare ca Romania sa participe la plata acestor 
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sume cu bani luati imprumut. Si masinatiunile cu fondurile europene (din care Romania 

atrage 1/10 din sumele cu care contribuie pentru motive bizare) excede tuturor principiilor 

economice avand ca scop diversificarea metodelor prin care sustinatorii ocultei isi insusesc 

bani pentru a ingloba cat mai mult tara in datorii. 

 Asa cum afirma Manolo Abella, expert al Bancii Mondiale, “migrarea nu 

imbunatateste potentialul de dezvoltare al tarilor de origine”, deci din emigrarea (fortata) a 5 

milioane de romani (oameni de o calitate indiscutabila) tara nu s-a ales nici macar cu 

stagnare, ci cu regres. Romanii ar trebui informati ca sa constientizeze ca nu mai traiesc in 

regimul comunist care le asigura existenta la batranete ( unii afirma ca tocmai pentru ca si-a 

asumat toate responsabilitatiile regimul comunist e vinovat de lipsa spiritului civic al 

romanilor ) , ci intr-o tara din lumea a treia (unde ne-au adus nemernicii), unde singurul 

sprijin la batranete sunt copii si mostenirea lasata acestora, in primul rand pamantul (cum era 

si pe vremea antecesorilor nostri, de aceea il pretuiau atat de mult) dar, cine sa le spuna 

aceste lucruri romanilor cand regimul vrea sa-I deposedeze tocmai de aceste bunuri sfinte 

pentru romani ca sa-i lase muritori de foame ( inclusiv cu sprijinul cultelor ) .  

Responsabilii cu turismul promit ca vor aduce turisti straini pentru a vedea peisaje 

virgine, cand ti-e mila si groaza sa intri in padurile Romaniei, toate sunt decimate. Conform 

calculelor oficiale, pana in 2020 toate padurile vor disparea. Nu intereseaza pe nimeni ca 

combustibilul pentru ½ din populatia tarii va disparea. 

Dupa fiecare inundatie responsabilii cu mediul vin cu tot felul de argumente unele 

mai mincinoase ca altele: de vina sunt schimbarile climatice care au dus la ploi diluviene 

cum n-au mai fost niciodata, retrocedarile intrucat proprietarii nu incheie contracte de 

administrare cu structurile silvice si isi defriseaza padurile(pentru sustinerea carora isi 

monteaza tot felul de latrai din presa scrisa si radio-televiziune bine platiti de criminalii 

padurilor. Opriti-va logreea gunoaie nenorocite. Padurea reprezinta un bun national al 

intregului popor roman indiferent cine-i proprietar si protejarea ei ar trebui sa reprezinte 

politica de stat, dimpotriva distrugerea padurii ca parte a politici de distrugere a tuturor 

bunurilor romanilor reprezinta politica regimului antiromanesc fara sa ii intereseze de 

consecinte: inundatii la orice ploaie, alunecari de teren, eroziunea solului, dezastre ecologice 

la tot pasul, secarea vaiilor si fantanilor. Ma adresez responsabililor cu turismul: nu aduceti 

turisti in Romania, pe valea Vaserului ca sa aratati strainilor aceste dezastre pentru a ne injosi 

intrucat cunosc realitatea. Toate apele Romaniei(care puteau asigura cu peste populatia din 

zonele adiacente) sunt otravite datorita eroziunii solului, statiilor de epurare ineficiente, 

folosirii fara discernamant a substantelor chimice in agricultura, aruncari mizeriilor in ape. 

Si acest aspect este ascuns deliberat, nimeni dintre cei care ar trebui sa indrume populatia: 

mass-media, primari, profesori, preoti, politie etc. n-o fac ca sa ne fie lehamite si sila de 

aceasta tara, sa ne desconsidere strainii pentru a face pe placul stapanilor. Un sigur inspector 

la nivelul tarii – unul singur , nu minister , garda de mediu , cu mii de angajati care nu fac 

nimic - care sa verifice 10 localitati pe luna iar in urma constatarii neregulilor sa suspende 

castigurile salariale ale vinovatilor de la 3 luni la un an pentru neglijenta in seviciu si situatia 

s-ar putea rezolva instantaneu dar nu se vrea. Cand primarii din toata tara in loc sa opreasca 

defrisariile sunt implicati direct in defrisarea paduri. Daca nu credeti, veniti in Cicarlau sa 

vedeti. Ministra Doina Pana afirma ca noul cod silvic va rezolva problema taierilor ilegale 

(dar ca statul nu poate renunta la 100 mii locuri de munca si 5% din PIB ca sa vedeti cu ce 

afirmatii penibile isi justifica acesti ''I''responsabili distrugerea mediului ) dar a uitat sa spuna 
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ca padurile se defriseaza legal. Cu aceste industrii daunatoare mediului si cu alte tehnologii 

poluante „‟ne-au fericit‟‟ partenerii nostri asa cum fac cu tarile din lumea a treia. D-na din 

Timisoara care a protestat impotriva poluarii cu cauciuc n-a avut nici o sustinere. Inhaleze 

gaze de cauciuc timisorenii.  

Pentru ca romanii sa nu gaseasca nici un sprijin institutional, oculta si-a atras si a 

compromis cultele religioase, lucru subliniat de-a lungul timpului atat de Eminescu(religia o 

fraza de dansii inventata), cat si de Arhimadritul Calinic, care numea Biserica “spelunca in 

care toti hotii si neavenitii isi fac afacerile”. In acest sens amintim asasinarea fara judecata a 

conducerii miscarii legionare sub asa – zisa Guvernare a Patriarhului Miron Cristea (care de 

fapt nu conducea tara, dar scopul ocultei era de compromitere a Patriarhului şi implicit a 

Bisericii, crima fiind facuta la comanda lui Carol al II-lea si a Camarilei cu aprobarea lui 

Hitler, asa cum l-a asasinat si pe Octavian Goga). Cultul Greco-catolic a fost desfiintat 

abuziv in 1948 sub pretextul unirii tuturor romanilor in aceeasi credinta comuna- ortodoxa-

lucru acceptat in cele din urma de fostii unitarieni cand in realitate l-au desfiintat pentru a 

avea mana libera in politica antiromaneasca (cunoscadu-se determinarea cu care 

reprezentatii acestui cult au luptat pentru drepturile romanilor dealungul secolelor exemplele 

fiind cu miile: in Imnul National, poezia De Demult- Goga-al celor 300 de preoti greco-

catolici memorandisti ), dar si pentru a rupe legaturile cu institutia papala unde romanii 

puteau cere ajutor. In loc ca dupa infintare in 1990 acest cult sa incerce sa-si recastige fostii 

enoriasi prin metode ecleziastice care l-au caraterzat dealungul istoriei, dimpotriva cultul 

Greco-catolic si-a facut deliberat antiprozelitism prin nepreluarea traditiei sociale ca dupa 

slujba religioasa preotii sa fie prezenti in mijlocul enoriasilor pentru a le cunoaste necazurile 

si ai unii in fata agresorilor, prin abandonarea stilului romanesc la constructia noilor biserici 

dar mai ales printr-un limbaj agresiv si violent fata de ortodoxi: va vom lua bisericile, 

terenurile( intrucat in acte figureaza pe noi) retitutio in integrum. Pentru ca romanii sa nu 

apeleze la acest cult pentru oprirea politicii antiromanesti. Institutiile statului care aveau 

obligatia(si puteau) sa aplanese aceasta stare conflictuala intre romani si sa arate ca biserica 

este reprezentata de enoriasii ei si orice departajare de bunuri se face conform codului de 

procedura civila proportional cu numarul enoriasilor au lasat intentionat sa perpetueze 

aceasta dezbinare artificiala a romanilor. Prin neimplicarea deliberata a preotilor in viata 

sociala a comunitatilor locale(prin nepreluarea acestei traditii motivand ca biserica nu face 

politica dar cei 300 de preoti memorandisti in frunde cu Vasile Lucaciu ce au facut cand au 

aparat drepturile romanilor daca nu politica neamului) cultele religioase si-au adus un aport 

considerabil la dezbinarea natiunii (prin incalcarea art. 4 din Constitutia Romaniei-unitatea 

poporului roman) prin desfinatarea comunitatiilor locale alaturi de regimul antiromanesc 

care la comanda fortelor oculte ocupante a deposedat comunitatiile locale de proprietatiile 

funciare care ii unea. In fata agresiunii fara precedent a fortelor oculte impotriva natiunii 

romane (fata de care regimul criminal din anii ‟50 a fost inocent ) cultele religioase au avut 

(si au) obligatia reinfintarii comunitatiilor locale din care sa faca adevarate forumuri civice 

care sa lupte pentru apararea fiintei nationale romanesti. Ma adresez inca odata conducerii 

cultelor religioase romanesti: v-am rugat in repetate randuri sa va intoarceti la popor in 

aceste zile de grea cumpana pentru natiunea romana. Daca nu o veti face mai bine plecati 

pentru ca sunt mii de romani mai cinstiti decat voi care va pot inlocui.    

Lovitura fatala data Natiunii Romane o reprezinta aprobarea de catre Parlament a 

legii privind vanzarea terenurilor Romaniei catre straini. In baza acestei legi criminale (pe 
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care Preşedintele Băsescu a amânat-o cu 2 săptămâni la promulgare în urma petiţiei 

Asociaţiei), au fost vândute deja milioane de hectare din pământul sfânt al ţării (prioritate 

având înstrăinarea celor 4 milioane ha care au aparţinut comunităţilor locale, pentru a li se 

pierde urma, în acest scop fiind emisă legea 165/2013. Si numirea lui Dacian Ciolos de 

Comisar European pentru agricultura s-a facut premeditat in acest sens. Atât de mult au 

redus vocea societăţii civile, că nu s-a manifestat nici o reacţie majoră faţă de această crimă 

care ar fi fost aspru sancţionată în orice ţară din lume pana si pieile rosii (socotiti rasa 

inferioara) si-au aparat cu piepturile goale pamantul stramosesc. 

In timp ce zeci de generatii s-au jertfit secole de-a randul pentru acest pământ, 

generatia actuala a lasat pamantul sfant al tarii pe mana unor smenari obraznici. Ne este 

rusine de concetatenii nostri maghiari care ne intreaba: ati dorit atat de mult Ardealul ca sa-l 

vindeti la bucata? Ne blestema din mormant Eroii Neamului care au aparat acest pamant 

intre care si matusa mea, Viorica Dunca, care a fost inrolata in toata perioada razboiului (ca 

alte sute de mii de romani) ca pilot militar sanitar in Campania din Est si Comandant de 

baterie de artilerie in Campania din Vest, pozitie in care a luptat pana in Muntii Tatra, unde a 

fost grav ranita.   

         Cetatenii straini de buna credinta incearca prin declaratii soc sa ne trezeasca la 

realitate: istoricul sarb Miodrag Stanojevic numindu-ne „‟popor imbecil de tolerant‟‟ sau 

fermierul Ferenc Josef din Ungaria se intreaba contrariat : ce se întâmplă cu această naţie 

care-şi vinde viitorul ei şi al copiilor ei pentru a-şi cumpăra mobilă, televizor, eventual 

mărgele de sticlă ca indienii. in timp ce presa dambovitiana trambitiaza: Ungaria se 

pregateste sa cumpere Transilvania la bucata pentru a distrage atentia ca Romania a fost 

scoasa la mezat de politicienii romani dar si a mai incorda relatiile cu aceasta tara obicei 

secular al ocultei .   

Aceasta crima s-a facut sub coordonare unica fiind antrenate toate institutiile statului 

roman alaturi de presa reactionara.   

- Falimentarea deliberata a agriculturii prin mentinerea artificiala a unui nivel de trai 

ridicat prin imprumuturi externe cu care se cumpara produse agricole din afara cand 

Romania are potential agricol pentru a hrani 80 mil personae; 

-Au creat toate conditiile pentru ca strainii sa cumpere pamant prin distrugerea 

agriculturii, produsele romanesti fiind boicotate pe fata in supermarketurile controlate de 

acestia ;  

- instrainarea comertului ( de parca romanii au iesit din paduri si n-au facut niciodata 

comert ) prin permiterea construirii de catre straini de supermarket-uri pe un nivel ( lucru pe 

care il putea face si Ceausescu dar caruia i-a pasat de pamantul sfant al tarii spre deosebire 

de straini ) pentru ca strainii sa castige usor banii romanilor cu care sa le cumpere pamantul ;  

-prin desfintarea CAP pentru ca taranii sa-si poata scoate terenul din aceasta forma 

asociativa actiune inceputa de legea 18/1991  

-accesul discriminatoriu la credite pentru romani in timp ce multe tari acorda credite 

fara dobanda cetatenilor lor pentru cumpararea pamantului romanesc 

-diferente de trei ori mai mari intre subventii in Romania fata de alte tari , si ministrul 

agriculturii vorbeste de conditii concurentiale egale intre cetatenii europeni ;  

-crearea de nenumarate posibilitati de castiguri facile pentru straini in Romania-prin 

atribuirea acestora a bogatiilor tari a sistemului bancar pentru ca acestia sa cumpere 

pamantul romanesc cu bani nostril 
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-lipsirea romanilor de orice sursa de venit pentru a-i obliga sa-si vanda ce au mai 

scump , pamantul .  

In isteria generala a politicienilor pentru vanzarea rapida a pamantului romanesc 

ministrului agriculturii Daniel Constantin i-a revenit '' sinistra onoare ''  de a justifica aceasta 

crima fara precedent in lume: ca fiind integrati intr-un grup select trebuie sa ne supunem 

regulilor acestui club deci ne obliga UE-minciuna ordinara intrucat nici un stat UE n-a dat o 

astfel de lege si nu si-a scos pamantul la vanzare; „‟ca investitorul strain‟‟ (de fapt noul 

proprietar al Romaniei) va realiza ferme optime de 1000 ha (nu spune ca au existat astfel de 

ferme in toata Romania dar sistemul din care face parte le-a distrus); ca se va realiza 

agricultura integrata- de la cereale si furaje la produsul finit-fara sa spuna ca in Romania au 

existat astfel de ferme sau a uitat ca diviziunea muncii a fost inventata odata cu aparitia 

omului. Fiind invitat la emisiunea radio „‟probleme la zi‟‟ i-am acuzat de tradare atat pe 

actualul cat si pe fostul ministru Valeriu Tabara la care acestia au inceput sa se acuze 

reciproc de negocierea obedienta a tratatului de aderare, cand de fapt toata clasa politica este 

vinovata de aceasta crima. Nici in colonii „‟partenerii nostrii de club select‟‟ nu si-au permis 

sa deposedeze bastinasii de pamant cum fac in Romania. Daca vecinii unguri s-au opus 

vanzarii pamantului au parte numai de sicane de la '' parteneri de club select '' . Piata unica 

europeana a terenurilor este o minciuna, nu exista numai pentru pamantul romanesc.  

Si presa reactionara si-a facut datoria: „‟avem cel mai bun sol‟‟ venit sa-l cumparati; 

„‟romanii sunt bucurosi ca strainii le cumpara pamantul si fac vin bun‟‟ (reportaj din Valcea). 

De parca pana nu au venit strainii romanii nu au stiut cum se face vin? Noua ne lasa 

spalaturile si ce-i mai bun duc in tara lor. Mai lipsea sa spuna ca si cei care au murit aparand 

acest pamant sunt bucurosi ca se vinde. 

Au fost înfiinţate agenţii pentru cumpărarea pământului românesc în toate judeţele 

deservite de notariate mobile care se deplasează în fiecare sat. Ministrul Agriculturii se laudă 

cu facilităţile făcute ţăranilor pentru vânzarea pământului. La cine se vinde pamantul 

romanesc ? La parteneri care se mandreau : '' l-am lovit cu atata satisfactie pe roman ''. La fel 

ca pe caini ne vor considera si trata si dupa ce vor devenii stapanii Romaniei .  

Dacă antecesorii noştri, mulţi folosiţi de această ocultă să lupte împotriva 

naţionaliştilor români care s-au jertfit pentru ei, înregimentaţi în Armata Română la lovitura 

de stat din 21.01.1941, securitatea anilor ‟50 (aspru condamnaţi de aceştia: somn letargic al 

naţiunii, pentru aceştia am făcut 20 de ani de puşcărie? – Petre Tutea) mai aveau 

circumstanţe atenuante: lipsa de informare, forta disporoporţionată folosită de nemernici 

care s-au aliat cu oricine în bătălia antiromânească dusă cu naţionaliştii români: Wermakt, 

Armata Roşie, generaţia actuală care este informată şi vede la tot pasul dezastrul generalizat 

în care aceşti nemernici au adus ţara, n-are nici o scuză pentru pasivitatea în care se 

complace . A trebuit sa vina d-na Elena Udrea dupa 25 de anis a arate ca Romania este 

condusa spre pieire de forte oculte prin intermediul SRI, dar romanii unde au fost in acest 

timp. 

  Toţi cei care prin funcţiile care le deţin, pregătirea profesională (datorată şi 

sacrificiilor românilor), conducerea instituţiilor statului ( daca o singura institutie isi facea 

datoria nu era posibil acest dezastru ) , a cultelor religioase: preoţi, primari, persoane 

publice, formatori de opinie, aveau obligaţia morală şi statutară să informeze şi să 

mobilizeze opinia publică în faţa acestei agresiuni fără precedent în istoria umanităţii şi s-o 

avertizeze în ceasul al 12-lea: pământul lăsat moştenire şi copii sunt viitorul vostru şi 



43 
 

singurul sprijin la bătrâneţe întrucât statul român nu v-a mai dispune de bani pentru ajutoare 

sociale pentru o perioadă lunga de timp,  deci pământul nu trebuie vândut; defrişarea 

pădurilor înseamnă distrugerea habitatului omului cu consecinte dezastruoase: inundatii la 

orice ploaie banală, întrucât pământul nu mai reţine apa, secetă, alunecări de teren şi eroziuni 

ireversibile; pagube a căror amploare depăşeşte de mii de ori valoarea caselor distruse;  s-au 

dovedit a fi complicii acestei oculte prin această tăcere vinovată (fără să primească ordine). 

 Aceste intrebari existentiale, de siguranta nationala si multe altele pe care le punem  

nu sunt puse nicaieri in lume intrucat in toate tarile politicienii si institutiile statelor sunt 

abilitate si platite sa le previna, dar in Romania nu functioneaza normal nici o institutie, toate 

fiind angajate in aceasta politica criminala dusa impotriva propriilor cetateni si in mod 

paradoxal aplicata de romani: “Ei bratul tau inarma ca sa lovesti in tine”!  

Din cauza acestor abuzuri concentrate, poporul român şi-a pierdut imunitatea 

naturală, bolile cardiovasculare, neurologice, diabetul având o creştere exponenţială, 

afectând tot mai mult tineretul (care realizează că nu mai are nici un viitor), lucru recunoscut 

oficial, dar  ascunzând şi aici deliberat motivele: că se datorează stresului etc.. Drogurile… 

Ma adresez :  

- Românilor din străinătate: cunoaştem umilinţa pe care o înduraţi în fiecare zi. Veniţi 

cu noi şi împreună să ne facem datoria faţă de patrie, altfel în curând, când o să vă întoarceţi, 

veţi fi “străini în ţară străină” locul romanilor este in Romania si pentru asta trebuie sa 

luptam . 

- Instituţiilor Statului Român, în primul rând cele de forţă: denunţaţi pactul pe care l-

ati făcut cu duşmanii de moarte ai naţiunii române . Opriţi acest blestem şi întoarceti-vă la 

popor până nu-I prea târziu. Pentru toţi. 

Cine-I vinovat pentru situaţia dezastruoasă a României? De la cel cu tâta-n gură, pân‟ 

la cel cu barba sură. Dacă naţiunea română îşi plăteşte pasivitatea cu viitorul ei şi al copiilor 

ei, la fel trebuie să plătească şi această gaşca infracţională căreia îi transmit: nici voi nu veţi 

scăpa . Tavalugul distrugerii va va dobora si pe voi  .  

Frati romani, tara noastra a incaput pe maini criminale. Va rog, va implor, in genunchi 

ma pun in fata dumneavoastra, sa incalcam toate prejudecatile si uniti, sa scapam de aceste 

bestii care au pus stapanire pe tara si sa salvam ce se mai poate salva. Uniti-va in jurul 

Parohiilor la care sunteti arondati, reinfiintati comunitatile locale si obligati Consiliile 

Parohiale, preotii, ca in slujbele lor, sa-i blesteme pe toti cei care au contribuit la distrugerea 

Romaniei, sa le interzicem sa fie ingropati in pamantul sfant al Romaniei, sa-si faca 

campanie electorala in preajma Bisericilor noastre. Daca acestia nu se conformeaza, sa-i 

demitem fara rezerve, pentru ca noi sustinem aceste Biserici. Daca nu o vom face, vom fi 

blestemati, pe buna dreptate, de urmasii nostri. 

Ma adresez cu respect si consideratie d-lui Klaus Wener Johannis , Presedintele 

Romaniei 

D-le Presedinte 

Cred ca e evident pentru orice vrea sa vada politica de genocid dusa de actualul regim 

impotriva poporului roman din care cu totii facem parte. Romanii si-au legat multe sperante 

de dvs. si v-au votat intrucat nu apartineati gastilor de infratori numite pompos partide 

politice, tocmai pentru a ne scapa de acestea. Nu v-am votat nici pentru Blaga sau Gorghiu 

sau Ungureanu acordandu-va dvs. onoarea de a ne reprezenta. Daca veti auzii strigatul de 

durere al acestui popor si ne veti scapa de acest regim blestemat care a pus stapanire pe tara 
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veti fi aminit in istorie si binecuvandat ca mantuitorul natiunii romane.  

D-le Presedinte 

instalarea unui stat de drept in Romania presupune dizolvarea imediata a acestui 

parlament care functioneaza ilegal , de asemenea anularea intregii legislatii emise pe 

perioada cat a functionat ilegal. Daca nu va veti asuma aceste obligatii si responsabilitati pe 

care le aveti voi considera mandatul dvs. ca o etapa din programul ocultei de distrugere a 

poporului roman. 

Ma adresez reprezentatiilor la varf din instituriile statului roman  

Asa cum am aratat ati aservit ocultei si compromis toate institutiile de baza ale 

statului roman (sau vorba lui Delavrancea: a ramas vreuna ne „‟amintita‟‟?), acestei forte 

malefice, criminale  care in schimbul distrugerii Romaniei va dat posibilitatea de a fura cu 

nerusinare aceasta tara. Fostul deputat N.Bud afirma la o sedinta a asociatiei: stiu ca ati trage 

cu mitralierele in noi politicienii…Voi care v-ati distrus propria natie , ati vandut la straini 

pamantul sfant al tarii voi nu intrati in categoria oamenilor , voi nu sunteti politicieni, voi 

sunteti niste gunoaie nenorocite. Cum nu v-i rusine sa iesiti printre oameni cand locul vostru 

este in puscarie , bata-va D-zeu , nemernici ordinari , indragi-v-ar ciorile si spanzuratorile . 

  Si Iuda a fost mai demn decat voi , cand a realizat ca si-a vandut discipolul , si-a 

cumparat o funie cu acesti bani iar acest exemplu biblic ar trebuii urmat de toti tradatorii . 

  Romanilor cinstiti nici scarba nu le provocati , mai degraba voma pentru ca pentru  

noi voi nu existati. Luati tot ce ati furat si plecati, plecati cat mai departe nu asteptati ziua 

dreptatii ca nu-i departe. Toate bunurile care au apartinut acestui popor si au ajuns pe mana 

acestor banditi si tradatori de neam si a acolitiilor lor (care au mai ramas) in baza legiilor 

neconstitutionale trebuie confiscate prin lege iar numele lor si a urmasilor lor trebuies 

stignatizate pentru vecie.    

 

Frati romani ,  

 

Murim mai bine-n lupta cu glorie deplina  

Decat sa fim sclavi iara in vechiul nost' pamant  

Zdrobiti oranduiala cea cruda si nedreapta 

Voi nu sunteti nimic in lume  

Luptati ca totul voi sa fiti   

De ce uitati ca-n voi e si numar si putere  

Ridica-te Gheorghe , ridica-te Ioane .  

 

Baia Mare 04.II.2015                                                 Presedinte  

                                                                                               Gh. Cozmuta  

  
 


