
 

Cum se 
transformă 
sperietoarea 

în călău
Priceputa doamnă Monica Maco-

vei a vorbit în Parlamentul european 
despre controlul banilor cash. Adică 
a avut, în numele capitalismului, o 
propunere profund comunistă. De 
ce? Pentru că i se permite. În urmă 
cu mulți ani, un pesedist deștept 
mi-a spus clar: "la Bruxelles putem să 
zicem noi orice, că oricum e crezută 
doar Monica Macovei."

Așadar, doamna Macovei a cerut 
ca pragul de 10.000 de euro de per-
soană să fie coborât la ieșirea sau la 
intrarea în UE. Pretextul este, nor-
maaaaal, terorismul. Daaaa, terorism 
de desene animate cu 10.000 de eu-
ro! Cu suma asta poți să-ți cumperi 
cel mult o mașină la mâna a doua, 
dar dai mult sub 10.000, că te mai 
costă benzina, actele, o noapte - do-
uă la hotel, mâncarea. Dacă te mai 
lungești și la o masă cu vinul casei, 
nu cu Château Lafite, îți mai iei o ra-
blă de 5.000. Să nu uităm de soție. 
Dacă îi aduci și ei un cadou, cum fa-
ce orice domn, îți iei motocicletă cu 
ataș. Ce terorism visează Monica 
Macovei? Și cât ar vrea să fie pragul 
ăla? 300 de euro? Sau poate și mai 
jos, ca în tabăra ceaușistă - "ia, ma-
mă, 50 sau 100 de lei, să ai de un tele-
fon, de un suc și de o vedere, că nu-ți 
trebuie bani, mâncarea de la cantină 
e bună și ajunge!" Interesant, foarte 
interesant. N-ai voie să te duci în 
America, în Qatar, dar nici în An-
glia, Elveția, Norvegia cu 10.000 de 
euro, că se pune Monica Macovei 
cloșcă pe banii tăi. N-am amintit 
Turcia și Rusia, ca să nu dilibadească 
deontologii refrenul ăla cu Puțin și 
Erdogan. Dar despre MCV când ne 
mai povestește doamna Macovei? 
Există în UE țări, spații, insule (Gre-

cia, Bulgaria, sudul Franței, Corsica, 
Sicilia) cărora li se rupe de MCV. Ca 
să acosteze clandestin, cu barca, pe 
un țărm al Strâmtorii Messina, alba-
nezii le plătesc sicilienilor sau cala-
brezilor 1000 de euro de persoană. 
Dar dacă vor să plece înapoi întregi 
și cu ceva mărfuri, trebuie să scoată 
2000, că nu te joci cu bandiții Mării.

În condițiile astea, mi se pare 
amuzant discursul multor politicie-
nii pesediști, care zic "în esență, DNA 
e bună, ea trebuie să existe, dar..." Ce 
e după "dar" nu mai contează. Oa-
menii nu învață nimic din ce li se în-
tâmplă. PNA (Parchetul Național 
Anticorupție) a fost strămoșul DNA 
și a apărut pe vremea lui Adrian Năs-
tase pe post de sperietoare pentru 
adversarii politici. Numai că sperie-
toarea lui Năstase s-a transformat în 
călăul lui Năstase.

Tema suportă încă o divagație. 
Măsurile anticapitaliste luate de anga-
jatul montat la vârful Statului. Când e 
pus în funcție, bugetarul de Top exe-
cută. "Mi-l rezolvi pe ăla, îl distrugi!" 
Și îl rezolvă, îl distruge. "Mâine mi-l 
mănânci și pe ăla!" Și îl mănâncă. Du-
pă un timp, însă, angajatul la Stat își 
zice "i-am făcut pe ăia fiindcă am pri-
mit ordin, dar nu pot să-i fac și pe alții 
din proprie inițiativă?" Și se apucă să-i 
facă. Și devine mai periculos decât cei 
care l-au pus în funcție. Iar dacă are 
posibilitatea, exact pe foștii șefi îi va 
șicana cu cea mai mare plăcere sau 
ură - totuna, plăcerea și ura ajung să 
se identifice.  n
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Iată-l pe guvernatorul Bnr, mugur Isărescu, 
jubilând. El îşi permite, românii nu!  
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Unirea Basarabiei cu românia (1918)
oamEnI şI IstorIE dE cEntEnar
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1€ 4.6430 lei
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      $ 0,2793 
Ethereum ETH
 $ 219,21

Devenită independentă la scurt timp du-
pă declanșarea Revoluției bolșevice din Ru-
sia, eveniment în urma căruia fostul Imperiu 
țarist, aliat al Antantei, a decis părăsirea răz-
boiului (vezi "Pacea de la Brest-Litovsk"), Ba-
sarabia se afla în febra Unirii cu Regatul Ro-
mân în primăvara anului 1918. Teritoriul 
Moldovei, dintre Nistru și Prut, se afla în 
componența Rusiei țariste încă din 1812, fi-
ind cedat de turci în urma "Păcii de la 
București" ("I-am scăpat pe ruși la Plevna, în 
1877, iar ei, drept mulțumire, ne-au luat apoi 

Basarabia", Pia Alimăneștianu). Prăbușirea 
puterii politice din Rusia, la care se adaugă 
"Declarația drepturilor popoarelor din Ru-
sia", mult trâmbițată de Lenin și ai lui, au cre-
at, inclusiv în Basarabia, premisele realizării 
autonomiei, patrioții români sau militanții 
pro-independență prinzând tot mai mult cu-
raj. Astfel, în martie 1917, când la Petrograd 
țarul Nicolae era deja detronat, în Basarabia 
se puneau bazele Partidului Național Moldo-
venesc, sub conducerea lui Vasile Stroescu, 
Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu, Vladi-

mir Herța, Paul Gore, Ion Pelivan sau Daniel 
Ciugureanu. Primordial era alegerea unei di-
ete provinciale numite Sfatul Țării. În no-
iembrie 1917 are loc la Chișinău prima reu-
niune a noului organism legislativ, iar în 4 
decembrie se proclamă Republica Democra-
tă Moldova. Pe 6 februarie 1918, Sfatul Țării 
votează Independența republicii, "slobodă, 
de sine stătătoare și neatârnată, având ea sin-
gură dreptul de a-și hotărî soarta în viitor". 
Pe 9 aprilie, același Sfat decide Unirea Basa-
rabiei cu România, fiind prima dintre pro-

vinciile istorice care revine la patria-mamă. 
Au fost 86 voturi pentru, 3 împotrivă și 36 
abțineri. Mulți dintre cei care au votat atunci 
pentru Unire vor fi aspru persecutați în 1940, 
după anexarea regiunii de către Uniunea So-
vietică. Finalul anului 1918 avea să aducă 
Unirea Bucovinei cu Regatul Român, apoi 
Unirea cea Mare a tuturor românilor. n

Material realizat în cadrul "București-
Centenar" - Program Cultural derulat de Primăria 

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic
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exclusiV

Revoltă la garajul Serviciului de Protecție și 
Pază! Și, desigur, la câte belele are acum pe cap 
generalul Lucian Pahonțu și mai ales că știe că va 
intra cât de curând și în furcile caudine ale comi-
siilor parlamentare de control, chiar că ai putea 
crede că numai de ”tsunami”-ul de plecări de la 
garajul serviciului secret pe care îl conduce deja 
de nu mai puțin de 13 ani nu-i mai pasă directo-
rului SPP! 

Nu e de ajuns că au salarii nesimțite, cu care 
iau peste picior logica și bunul-simț. Sau locuințe 
de serviciu cu care pot rămâne la plecarea din 
magistratură. Sau tratamente medicale pentru 
care nu scot un ban din buzunar. Iar despre pen-
siile sfidătoare nici nu mai are rost să discutăm. 
Eu credeam că astea sunt motivele pentru care 
magistrații vor să protesteze din nou, la chemarea 
lui Cristian Dănileț, zis și „Robespierre de la Cluj”. 
Credeam că de asta se adună pe treptele Curții de 
Apel București, ca să strige guvernului că le dă 
prea mult și le e rușine.
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