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    Dragi români, 

 

    Am ascultat cu atenție relatările jurnaliștilor de la toate 

televiziunile publice private dar și cea a TVR-ului. Ca de 

obicei se folosește același limbaj de lemn, specific celor 

“timorați” de potențialele consecințe ale acestui protest 

“spontan”… Din atitudinea jurnaliștilor se vede limpede 

că presa aplică în aceste momentele toate strategiile 

posibile de manipulare recomandate de specialiști. Nici o 

televiziune nu a îndrăznit să acuze că această manifestare 

ar fi opera opoziției sau chiar a societății civile, ci 

dimpotrivă cauza protestului ar fi recția spontană și 

emoția provocată de “holocaustul” de vineri seara. 

Dragi tineri, 

  Deschideți bine ochii și nu uitați că aceste televiziuni nu 

pot fi altceva decât “complicii” acestui sistem corupt din 

ultimii douzeci și șase de ani. Nu uitați cum, când și în ce 

context politic s-au înființat aceste televiziuni… Cine a 

“informat” fals opinia publică care a alimentat acest 

sistem politic oligarhic. Dacă știați deja asta, schimbarea 

pe care o așteptați din 1989 nu este cea propusă de 

vreo televiziune sau partid politic. De ce? Se tem ca 

oamenii să nu propună schimbarea Constituției… asta 

dacă s-a uitat, “este legea fundamentală a unui stat în care 

sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lege
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
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drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor.” Să 

nu uităm de asemeni că aceasta este opera regimului Ion 

Iliescu… Aceasta este schimbarea pe care o doriți… Nu 

puteți schimba sistemul fără a schimba legea 

fundamentală a statului. Orice altă soluție nu face altceva 

decât să restabilească vechea “rotire a cadrelor” cum 

spuneau comuniști odinioară… 

   Prin urmare, doriți republică… eu zic să alegeți 

“republica prezidențială” după modelul SUA, că de cea 

parlamentară v-ați convins cum funcționează. Dacă doriți 

monarhie avem deja o Constituție din 1923 pe care o 

putem adapta zilelor noastre. Aceasta este viziunea mea 

ca fondator a unei publicații independente și libere de 

orice contract cu clasa politică și cu sectorul privat. Mi-

ați face un mare serviciu ca acestă propunere să fie 

cunoscută de câți mai mulți manifestanți. Nu îngădui 

niciunei publicații sau televiziuni să făcă cunoscută 

această propunere decât dacă este publicată integral.  

 

Vă mulțumesc pentru înțelegere! 
 

 Ioan D. Constantinescu 
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     Imediat după ’90, România a fost lovită în integritatea 

sa, iar românii au devenit o masă inertă de manevră 

politică. Statul, prin instituţiile sale, a fost lezat de 

autoritatea sa, atât din inerior cât mai ales din afară, de 

către grupuri de interese, cu tentă interlopă. 

 

Dezintegrarea statului şi vulnerabilizarea tuturor 

instituţiilor a condus la o degringoladă legislativă şi 

executivă. Slăbirea funcţiilor statului a fost programată şi 

planificată imediat după ’89, pentru că forţele securisto-

mafiote să nu întâmpine nici cea mai mică rezistenţă pe 

plan intern, apoi au fraternizat cu grupurile de interlopi 

din afară, pentru a putea jefui în voie averea naţională, 

bineînţeles totul sub  lozinca “Libertăţii depline şi a 

democraţiei”, totul trebuia distrus şi vândut(privatizare 

mascată), pentru că aparţinea Erei comuniste şi 

dictatoriale. Ce era făcut în timpul dictaturii lui 

Ceauşescu a fost blamat, confiscat şi vândut/tocat la fier 

vechi… 

 
Aşa se face că după ce au distrus toată economia, 

industria, transporturile, agricultură şi băncile s-a trecut la 

distrugerea instituţiilor statului de drept, unde s-a injectat 

masiv funcţii politice şi pe bază de interese de grupuri 
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mafiote, autoritatea statului a devenit Nulă. O masă 

inertă, greoaie şi aplatizata, plină de birocraţi, încartiruiţi 

politic şi mafiotizati la maxim. 

 
Toţi şefii de instituţii, răspund acum la o comandă 

politica şi de interese. Nimic nu se mai mişca pentru 

cetăţean, fără a fi cenzurat de aceşti funcţionari politici. 

Orice licitaţie, orice proiect nou trebuie să trecă prin 

aceste vămi ale baronilor locali. Să se cotizeze la partid, 

la şefi de instituţii pentru diverse avize, apoi ce mai 

rămâne să se treacă la execuţia proiectului…Nu contează 

preţul, nu contează cine plăteşte, nu contează termenul şi 

nici calitatea…!!!!! 

 
Prin urmare avem proiecte de infrastructură, de proastă 

calitate, proiecte educaţionale, de sănătate şi din 

agricultură, toate că nişte imense găuri negre unde se 

scurg bani pentru afaceri de partide… Cetăţeanul este cel 

mai expus acestor farsori şi excroci politruci şi interlopi 

locali. S-a distrus şi decretibilizat Poliţia, Armată, 

Jandarmeria, Justiţia şi Adminsistratia publică, ca şi toate 

celelalte instituţii ale statului. 

 
Poliţia redusă la tăcerea, oferă consultanta victimelor, 

face rapoarte, statstici şi dosare, a devenit o paiaţă a 

ordinii şi siguranţei cetăţeanului în raport cu lumea 

interlopă internă….Acum mai mult ca niciodată, trebuie 

să te aperi singur, altfel, poliţia a devenit un mediator 

între victima şi agresor, o înţelegere, o dare la pace, o 
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cedare în faţa unor agresori cu spate politic, o cedare 

indiferent cât pierzi şi cât suferi… O poliţie plină de top 

modele feminine şi masculine, ignoranţi şi meschini… O 

poliţie cu organigrama încărcată şi stufoasă, bine plătiţi, 

dar fără eficienta în apărarea ordini publice şi a 

drepturilor omului de rând… Armata a fost distrusă 

efectiv,  zeci de unităţi militare dezafectate, mii de lucuri 

de muncă trecute pe linie moartă, a devenit în scurt timp 

un soi de mutant ăla apărării naţionale. Zeci de mii de 

hectare de pământ au fost redate circuitului imobiliar, 

coordonat de mafia în domeniu. Zeci de clădiri ale acestor 

unităţi au fost retrocedate şi/sau vândute pe nimic. Cu 

doar câteva unitiati militare active, pline cu mercenari, cu 

efective total reduse şi insuficient dotate şi echipate, 

armata nu mai poate fi credibilă ca şi instituţie pentru 

apărarea ţării, în caz de pericol iminent. Peste noapte, 

armata a devenit o mega structura de generali şi ofiţeri 

superiori, făcuţi la apelul de seară şi la comanda 

politica…Nu mai este nevoie să reamintesc de patriotism 

şi de jertfă de sine pentru apărarea ţării, a acestei ţări şi a 

acestui stat Oligarhic….Pe cine să aperi şi pentru ce??? 

Însă politrucii mafioţi ai ţării au prevezut în planul lor 

odios de dezbinare a naţiunii, că armată ar fi un real aliat 

al populaţiei, într-o eventuală revolta spontană, înclinând 

balanţa decisiv, împotriva Mafiei-Politicii Dictatoriale, 

culminând cu elimiarea lor. Prin urmare, dezintegrarea 

armatei a fost o măsură ‘’necesară” şi de punere la 

adăpost de furia maselor…!!! 
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Justiţia, este la fel ca şi în comunism. Doar că acţionează 

la vedere şi la fel cu o comandă politica, în special pe 

dosare grele….Magistraţi super plătiţi, sunt angrenaţi în 

jocul Mafiei Politice. Dosare tergiversate, amânate zeci 

de ani, unele scoase prăfuite  din sertare, folosite la jantaj 

politic… Astăzi avem magistraţi plătiţi cu sume cuprinse 

între 2000-3500 de euro pe lună…!!! 

 
Zeci de procurori, lucrează intens la dosare cu comanda 

politica, adunând probe nu pentru soluţionarea cazurilor 

ci pentru şantaj şi corupţie. Le aduna le pun deoparte 

pentru a fi folosite la nevoia lor sau a unor interlopi 

politicieni. Cetăţeanul este cel mai dezavantajat. În 

procese civile cuzele se judecă ani de zile, cu amânări 

infinite pe diferite cauze(erori de procedură, lipsă 

probe,etc…)… Orice proces, poate fi o cauză pierdută!!! 

 
Jandarmeria, am mai spus, este câinele de pază al 

politicienilor mafioţi. La fel de bine plătiţi ca şi poliţiştii, 
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doar că băieţii în bleu jandarm, acţionează şi ei la 

comanda politică, în forţă şi nu pentru apărarea liniştii 

omului de rând ci a liniştii Baronului local, a 

parlamentarului sau al oricărui politruc aflat la putere. 

Cetăţeanul, nu mai are drepturi, el are doar obligaţii. Să 

plătească taxe, impozite să stea cuminte în banca sa, să nu 

protesteze căci oricum o face degeaba. 

 
Încet dar sigur am ajuns să constatăm că Jandarmeria s-a 

transformat în fosta  forţa de intervenţie a 

securităţii,USLA… acţionând contra omului de rând, 

contra drepturilor omului, contra unor libertăţi promise şi 

garantate de chiar constituţia ţării!!! 

 
Administraţia publică este o entitate pur politică, un stat 

în stat, cu organigrame stufoase, greoaie, cu funcţionari 

bine plătiţi din buget dar fără eficientă pentru cetăţean. O 

încrengătură de corupţie şi proiecte pe bani publici în 

folosul găştii de partid. Primari, consilieri locali sau 

preşedinţi de CJ cu toţii lupta pentru binele lor şi al 

familiilor lor, pentru partide şi la urmă ce mai rămâne 

pentru omul de rând. Oricum legea o fac ei şi nimeni 

altcineva. Sub umbrelă descentralizării, aleşilor locali li s-

a pasat toată puterea locală, totul aparţine de cei aleşi pe 

plan local…Nu există control şi coordonare de la centru, 

pentru că şi acolo este o organizare haotică. Orice 

plângere a unui cetăţean este pasată tot la nivel local spre 

rezolvare. Prin urmare, de la lup la alt lup… Aşadar, 

suntem vulnerabili, suntem o stână fără stăpâni, nimeni 
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nu mai are grijă de cetăţean, de naţiune în ansamblul ei. 

Fiecare pentru el. Oricine doreşte să dea o ‘’lovitură’’ 

unei instituţii poate s-o facă foarte simplu. Poliţia,este 

prezentă dar lipseşte cu desavârşire din peisajul public, 

Armata este desfiintată, SRi-ul face politie politică, 

Jandarmeria acţionează la comanda politica, iar 

Administratia publică nu este acasă…!!! Oricine doreşte 

să ne calce ţara o poate face oricând şi oricum. 
Deja o şi fac, dar cu acordul politicienilor corupţi. Au 

vândut tot ce se putea vinde, singurul lucru rămas este 

integritatea statului, care şi acesta deja este în proiect de 

vânzare, prin regionalizări şi vânzări de pământuri la 

hectar şi metrul pătrat!!! 

 
Odată cu tragicele evenimente de la Clubul Colectiv ca şi 

cu alte zeci de evenimente trecute deja, revine în 

actualitate siguranţa cetăţeanului de rând şi protecţia sa 

împotriva unor astfel de dezastre….Să ne reamintim doar 

de calamităţile produse deja, inundaţii, alunecări de teren, 

viituri,etc şi de modul haotic in care inervin instituţiile 

statului pentru salvarea cetaţenilor….!!! 
Cetăţeanul de rând este vulnerabil, noi toţi suntem 

vulnerabili, iar instituţiile statului, îmbuibate de 

politicieni incompetenţi şi mafioţi, nu dau semne că pot 

să apere societate. Pe şoselele morţii din România, eşti 

oricând ţinta unui kamikaze, al cărui spate politic este 

apărat. Eşti accidentat pe treceri de pietoni, pe trotuar sau 

pe şosea, rezultatul este acelaşi….Tu eşti vinovatul fără 

vină, tu plăteşti, eşti o victimă colaterală, te aflai în 
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momentul nepotrivit în locul nepotrivit….Eşti atacat de o 

gorilă sau de un boschetar, pe stradă, în bar sau chiar în 

faţa casei… tot tu eşti de vină. 
Poliţia intervine târziu şi vine doar să fie negociator ori să 

facă act de prezenţa, iar la proces, justiţia,prin magistraţii 

săi zeloşi, achita pe atacator/criminal, ori îl plasează în 

arest la domiciliu sau cu o pedeapsă cu suspendare, 

invitându-l să recidiveze… Etc, etc!!!! 
Statul Naţional nu mai există, pentru că instituţiile 

statului sunt instituţiile mafiei politice pe care o 

reprezintă şi o apăra, iar legea este o portiţă de scăpare 

pentru Ei şi de asuprire şi subjugare pentru Noi toţi!!! 
Prin urmare nu mai avem Stat Naţional Roman ci Stat 

Oligarhic Roman al unei dictaturi politice fără precedent, 

un stat al baronilor locali şi naţionali, al primarilor şi al 

preşedinţilor de CJ, al preşedinţilor de partide politice, al 

tuturor şefilor de instituţii conduse politic, directori, 

inspector, comisari şi al slugilor lor. Dacă nu te numeri 

printre aceştia, eşti doar o victimă colaterală, eşti carne de 

tun!!!!! 

Autor: Sandu Viorel 
 

 
 

  

Pentru a intra în posesia integrală a revistei contactaţi redacţia! 
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