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* Din ciclul „Dusmanul binelui este mai-binele”, va spunem ca Uniunea Europeana vrea sa-i treaca strada
cu forta pe unii dintre noi. Si dintr-un exces de bune intentii, risca sa le faca viata grea celor vizati. Click aici ca
sa aflati cum va puteti proteja!

* Unul dintre cei mai cunoscuti avocati din Romania a fost numit in conducerea unei importante companii
de stat. Click aici ca sa vedeti cine este avocatul si ce indemnizatie va primi in noua functie!
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* Ati vazut deja ca seful DSU Raed Arafat (foto) a anuntat ca s-a imbolnavit de COVID-19. Unii s-au grabit sa-l
ironizeze la modul: ia uite, tocmai el, comandantul actiunii, tartorul restrictiilor si ayatollahul precautiei, a fost lovit
de gripa chinezeasca! Totusi, noi remarcam altceva – si anume: faptul ca Arafat si-a anuntat imbolnavirea
exact, dar exact cu o zi inainte ca Tribunalul Bucuresti sa spuna daca admite sau nu cererea DNA privind
redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat seful Departamentului de Urgenta pentru
achizitiile efectuate in pandemie. Ne referim la dosarul nr. 31573/3/2021, unde TMB a dat deja nu mai putin de
cinci amanari de pronuntare, de la sfarsitul lunii martie pana in prezent.

Nu stim ce facea Raed Arafat in zilele Revolutiei, dar, din cate observam acum, a invatat ceva din lectia generalului
Victor Atanasie Stanculescu: si-a bagat piciorul in ghips. Ce sa zicem... Insanatosire grabnica!

* Comitetul Electoral Permanent din Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat marti, 19 aprilie 2022, o noua
hotarare (nr. 18/2022) – a precizat cum se procedeaza intr-o situatie de blocaj la nivelul unei instante. Este posibil
ca riscul aparitiei unei astfel de probleme sa existe in circumscriptia Curtii de Apel Cluj, din moment ce aceasta
instanta este cea care a sesizat CSM.

Iata precizarile Comitetului Electoral (vezi facsimil):
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„Art. 1 – Dispozitiile art. 19 alin. (4) - (6) din Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 327/2005, referitoare la
organizarea si stabilirea rezultatului celui de-al doilea tur de scrutin, raman aplicabile in situatia in care exista doi
candidati inscrisi si niciunul dintre acestia nu obtine in primul tur de scrutin majoritatea voturilor celor prezenti in
adunarea generala.

Art. 2 – In cel de-al doilea tur de scrutin, este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi”.

Redam pasajele din regulament citate mai sus (art. 19 alin. 4-6):

„(4) In cazul in care nici unul dintre candidati nu obtine votul majoritatii celor prezenti in adunarea generala, se
organizeaza al doilea tur de scrutin, in aceeasi zi, la care participa candidatii clasati pe primele doua locuri.

(5) Dispozitiile art. 16-18 se aplica in mod corespunzator.

(6) Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi”.

3/7

4/7

* Nu vrem sa ne enervam singuri, asa ca va aratam si dumneavoastra: judetul Iasi are doi senatori USR. Unul
dintre ei se numeste Marius Bodea, iar in legislatura trecuta a fost deputat, insa din partea PNL. Iesenii il cunosc
pentru ca intre 2010 si 2016 s-a aflat, intr-o forma sau alta, la conducerea Aeroportului Iasi.

5/7

Luni, 18 aprilie 2022, Marius Bodea a comis un act de un prost gust greu de imaginat: s-a aratat deranjat de faptul
ca Primaria Municipiului Iasi a afisat public o harta a Romaniei Mari. Cica asa ceva ar constitui un gest de
revizionism din partea Romaniei actuale. Adica – vezi, Doamne – ucrainenii mor in razboiul cu rusii, iar noua ne
arde de Bucovina de Nord, Herta si Bugeac. Doamne, fereste si apara! In caz ca Marius Bodea nu a mai deschis
de mult o carte de istorie a romanilor, ii amintim ca Partidul Comunist din Romania (PCdR) – stramosul ideologic al
USR-ului din care face acum parte senatorul – a fost interzis in 1924, la numai trei ani dupa infiintare, tocmai din
aceasta cauza: milita pentru dezmembrarea Romaniei Mari. Si nu doar prin vorbe, ci si prin fapte. A se vedea de
exemplu rascoala de la Tatarbunar, menita sa rupa Basarabia de Romania – evenimentul care a dus de altfel la
interzicerea comunistilor.

Cu profunda jena ca suntem contemporani cu asemenea politicieni, va lasam sa cititi postarea de pe
Facebook a senatorului USR Marius Bodea (insotita de fotografia de mai jos):

„Primaria Municipiului Iasi este singura sau in complicitate cu Ateneul Iasi (care se mandreste cu
Patronajul Casei Regale a Romaniei) autoarea unor multiple orori „culturale“, iar asa-zisa harta a Romaniei
mari, cu teritorii care au apartinut pentru o perioada de timp mai lunga sau mai scurta statului roman in
diverse etape ale sale, afisata pe gardul unui parc de joaca pentru copii, intrece parca orice limita. O
intrece pentru ca apare intr-o perioada in care populatia civila ucraineana este macelarita de trupele
rusesti, iar milioane de ucraineni au fost obligati sa devina refugiati. Motivul este tocmai revizionismul
istoric, teritorial practicat de Putin si Federatia Rusa. Harta pretinsa a Romaniei mari afisata cu insemnele
Primariei Municipiului Iasi si ale Casei Regale, sub sigla „Iasi, oras regal“ este exact acelasi lucru, la o
scara mai mica: o forma de revizionism teritorial. Este linia putinista de propaganda care a patruns in
Romania, prin AUR, si vanturata pe retelele sociale.

PNL Iasi are la conducerea sa un istoric, pe Alexandru Muraru, care detine si calitatea de Reprezentant
Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei.
Mihai Chirica si directorul Ateneului Iasi sunt colegii sai de partid, doi indivizi care promoveaza
revizionismul teritorial si istoric, personalitatile antisemite ale istoriei si discursul AUR. Chirica a fost, de
altfel, nasul politic al lui George Simion. Sunt curios ca istoric si presedinte de filiala ce parere are despre
faptele celor doi subordonati politici ai sai. La fel, as fi curios daca si Casa Regala a Romaniei se raliaza la
discursuri revizioniste, la promovarea unor personalitati antisemite.

Motivul pentru care astazi Rusia a invadat Ucraina tine, in mare masura, de revizionismul istoric. In
dementa sa, Vladimir Putin vrea sa stearga cu buretele destramarea URSS, sa intoarca istoria la niste
vremuri pe care mintea sa si a colegilor KGB-isti le vad drept ideale. La fel cum mai avem si noi nostalgici
comunisti. Si Lenin, si Stalin, si Ceausescu si-au condus popoarele prin nopti de crima, nu prin lumina.

Al Doilea Razboi Mondial a fost provocat de actiunea revizionista a statelor invinse in Primul Razboi Mondial. Este
motivul pentru care prin tratatele de pace au fost fixate frontierele nationale si s-a decis inviolabilitatea acestora.
Orice forma manifesta de revizionism istoric in epoca noastra, inseamna prostie in stare pura sau fanatism
ideologic. Este istorie de nivel de gimnaziu si ma rusinez ca mai sunt necesare, in 2022, asemenea precizari, insa
ultima tampenie iscata de Primaria Municipiului Iasi in siajul istoriei ma obliga, pur si simplu.

Ateneul Iasi este autorul moral al amplasarii in Copou a bustului lui Octavian Goga, un personaj istoric care a
condus un guvern a carui principala agenda de guvernare era antisemitismul. Asa cum spunea istoricul iesean
Adrian Cioflanca, cronologic vorbind, a fost al doilea guvern eminamente antisemit din Europa, dupa cel nazist.
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Alte fapte ale aceluiasi Ateneu Iasi patronat „regal“ de Mihai Chirica tin de sfera patologicului sau ridicolului.
Atatea slujbe de pomenire ale unor personalitati trecute la cele vesnice de sute de ani s-au organizat prin Ateneu la
Eternitatea, ca zile in sir Chirica a stat mai mult prin cimitir decat in biroul sau de la Primarie”.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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