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Saptamana Mare a Invierii Nationale?
Fara nicio exegerare, fara pic de patetism, putem spune raspicat ca suntem
intr-un moment crucial pentru poporul roman. In aceasta saptamana, noi, fie
indirect - prin parlamentarii pe care i-am votat sa ne reprezinte, fie direct - in
fata urnelor laReferendum, vom hotari daca ne luam soarta in maini si daca
vom sta in picioare in fata intregii lumi spunand, cu demnitate, ca suntem aici
si ca ce e aici e al nostru, ca vrem sa fim si sa ramanem aici si vrem respect
pentru a respecta.
Mai pe scurt, dar mai dur spus, e momentul istoric in care putem reinvia ca natie, efereastra de
oportunitate care ni s-a dat de catre providenta pentru a ne ridica dinmormanul fetid al
neocolonialismului economic si ideologic in care am zacut inultimile foarte multe decenii indiferent ca vorbim de cel impus timp de 45 de anide “marele popor prieten de la est” sau, mai
recent, de cel pe care l-am acceptat debuna voie din partea “marii famili nord-atlantice”.
Primul examen pe care il vom da in fata istoriei este cel cu privire la resurselenoastre, caci va
trebui sa decidem, prin parlamentarii nostri, daca acceptam sa fimdonatori pentru dezvoltarea
altora sau daca vom cere sa beneficiem si noi debogatiile noastre. Pentru viitorul si dezvoltarea
noastra! Cu alte cuvinte, trebuiesa fim doar demni pentru a pretinde, ca si in cazul
referendumului, normalitatea: deresursele romanesti trebuie sa profite mai intai romanii, sau,
altfel spus,#ResurseleRomanestiRomaniei!
Or, modul in care este conceputa si redactata actuala forma a Legii Offshore - ca nereferim la
procentul anual al deducerilor investitiilor sau la pragurile deimpozitare si mai ales la modul de
formulare in lege a nivelului suprataxarii,aceasta nu va aduce Romaniei decat maxim 10% din
valoarea resurselor de gaze dinMarea Neagra. O tot spun din Martie - suntem pe cale sa cedam
unica sansa ladezvoltare a acestui neam - bogatiile pe care cu prea mare generozitate
Dumnezeu nile-a lasat sub picioare.
Este motivul pentru care Legea Offshore trebuie respinsa in integralitatea ei decatre Camera
Deputatilor. Caci singurul scop al acestei legi este de a oferiexploatatorilor resurselor noastre
derogari de la legile in vigoare. si avantajefiscale! Toate in defavoarea cetateanului si
contribuabilului roman. Toate cuincalcarea literei si, mai ales, a spiritului Constitutiei care
stabileste la art.136 ca “(al. 3)(…) resursele naturale ale zonei economice si ale platouluicontinental,
precum si alte bunuri stabilite de legea organica, fac obiectulexclusiv al proprietatii publice. (al. 4)
Bunurile proprietate publica suntinalienabile. in conditiile legii organice, ele(…) pot fi concesionate
oriinchiriate; (…)” Concesionate si inchiriate… nu cedate pe nimic, nu donate!si ar mai fi un scop, si

mai putin discutat: cel de a da putere de lege unorcontracte si conventii de explorare si
exploatare - incheiate intr-o maniera ocultade diferiti politicieni in ultimii 29 de ani cu entitati
private, contracte care siin ziua de azi sunt catalogate ca fiind strict secrete! Actul de legiferare a
fosttrecut astfel din plenul Parlamentului la masa negocierii de natura comerciala, saumai bine
spus coloniala, in care personaje mai mult sau mai putin cunoscute aunegociat cat iau altii si cat
sa mai ramana Romaniei din bogatiile sale…Parlamentului ramanandu-i doar a parafa “ca notaru’” un
acord prestabilit printr-unvot ce se desfasoara pe principiul “oilor de teracota”: dupa semnul sefilor
degrupuri parlamentare. Care, deloc surprinzator, pe acest subiect au indicat si vorindica acelasi
lucru, dand nastere la unanimitati… antinationale. Doarantinationale!
Nu vi se pare ciudat ca niciun politician, nici de la putere, nici de la opozitie,nu a venit sa ne
explice de ce este necesara aceasta lege… atata vreme cat Romaniaare o legislatie in baza careia,
chiar la acest moment, se realizeaza operatiuni deexplorare si exploatare a zacamintelor din
Marea Neagra? Ne-a spus cineva CE ADUCEiN PLUS ROMANIEI ACEASTA LEGE care deroga
de la cadrul general al legislatiei inmaterie? Evident nu! Caci ar fi trebuit sa ne spuna de ce, cu
exceptia articolelor caredefinesc niste termeni si cele care stabilesc niste amenzi ridicole,
aproape fiecaredin cele 33 de articole ale legii stabilesc derogari si exceptii de la legislatia
invigoare. si mai ales FACILITATI FISCALE PENTRU EXPLOATATORI!Niciun om politic nu a
venit sa ne spuna de ce au fost exceptate de la aplicarea indomeniul exploatarilor offshore
dispozitiile OG 7/2013 si Legii 73/2018, care ar fiadus Romaniei peste 40% din valoarea gazelor
care ii apartin, si nici care esteinteresul Romaniei de a stabili prin actuala lege niste suprataxe de
patru ori maimici. Nimeni din clasa noastra politica nu ne-a explicat de ce Romania nu
poateatinge acelasi nivel de taxare ca si Olanda, care ia 51.9% din valoarea resurselorsale de
gaze, in urma unui contract de concesiune incheiat cu acelasi atotputernicExxonMobile. si nici
cum se face ca operatiunile exploatatorului ExxonMobile ramantotusi rentabile in Olanda in
pofida taxarii de patru ori mai mari si a conditiilornaturale de patru ori mai aspre din Marea
Nordului.
si mai ciudat e ca nici in presa nu au fost puse insistent aceste intrebari, cumici, dar notabile,
exceptii - gen Sorin Rosca Stanescu, Ilie serbanescu, IulianCapsali si alte catve voci si condeee
curajoase… Cum se face ca in presa noastra nus-a spus absolut nimic de faptul ca aceeasi
companie ExxonMobile este investigata deo comisie a senatului Australian pentru motivul ca nu
a platit statului Australiantaxele aferente anilor 2013-2015, respectiv 18 Miliarde de Dolari… (de
remarcat caAustralia ar trebui sa atinga in 2 ani de exploatare a resurselor sale cat Romaniava
incasa in 30 de ani!) Cu alte cuvinte, nimeni nu ne spune ca nu doar ca stabilimtaxe si redevente
ridicol de mici, dar ca exista si imensul risc sa nu beneficiemnici de astea, avand in vedere
“experientele anterioare” ale exploatatorilor nostri…atata vreme cat in Legea offshore se putea
stipula clar ca neplata taxelor siredeventelor catre statul roman atrage de drept rezilierea
contractelor deconcesiune… dar nu s-a facut nici aceasta necesara mentiune!
Nu ni s-a spus nici de ce Parlamentul este gata sa renunte la unul din atributeleesentiale ale
suveranitatii Romaniei - dreptul suveran de a stabili taxe siimpozite, atata vreme cat articolul 21
din Lege stipuleza in defavoarea Romaniei ca“Regimul de redevente si regimul fiscal prevazute la
art. 18 si art. 19 nu se vormodifica, indiferent de forma, in favoarea sau defavoarea titularilor de
acorduri,pe toata durata acordurilor si a prelungirilor subsecvente.”si mai mare tacere s-a lasat cu
privire la faptul ca parlamentarii nostri renunta,practic, pentru todeauna la resursele poporului
roman, caci la articolul 30 al Legiioffshore se spune ca “Durata initiala a Concesiunilor poate fi de
30 de ani, cuposibilitate de prelungire cu inca 15 ani prin hotarare a Guvernului.”… 45 de ani…de
doua ori mai mult decat se presupune ca ar dura sa extragem gaze din resurseleexistente in

Marea Neagra. Sau poate ca resursele noastre sunt, de fapt, mult maimari, si de aici si
inversunarea protagonistilor din aceste nestiute si ocultenegocieri.Nimeni nu s-a intrebat cum se
face ca la Senat, de fiecare data, puterea si opozitiaau votat in cvasi-unanimitate aceasta lege
antinationala?Nici cine le-a dat parlamentarilor dreptul sa dispuna de averea noastra dupa
bunullor plac si impotriva intereselor acestui popor?
Toate aceste intrebari au un singur raspuns: clasa noastra politica este pe cale sasavarseasca
unul dintre cele mai grave si rusinoase acte de TRADARE NATIONALA dinistoria recenta a
Romaniei. De ce o face? Din lasitate: cedeaza unui santaj! Cedeazain fata propiilor slabiciuni si
pacate! Caci sistemul opresiv si securisticinstituit in ultimii zeci de ani este pe cale sa isi atinga
scopul final si saserveasca interesele celor care l-au instalat in Romania: acapararea reurselor
uneiadin cele mai bogate tari din Europa prin controlul absolut asupra clasei politice dela
Bucuresti! adesea corupta… dar mai ales fricoasa si lipsita de coloanavertebrala.
si, acum in ziua sau pre-ziua votarii acestei Legi a rusinii si umilintei nationale,indemnand o
ultima data parlamentarii patrioti sa voteze impotriva “Legii Offshore”,imi voi incheia “pledoaria” pe
care am sustinut-o peste tot unde am putut si oricuia vrut sa ma asculte in ultimile 7 luni, poate
cateodata prea tehnic, prea sec saudoar prea insistent, cu o parabola. Pe intelesul tuturor.
Parabola gospodarului las si a fantanarilor lacomi:
Un om avea o gradina pentru cultivarea careia apa care-i curgea prin curte nu-i erasuficienta,
motiv pentru care mai cumpara apa si din vecini. Vrand sa nu maiplateasca vecinilor apa
trebuincioasa, s-a hotarat sa mai faca o fantana la el incurte din care sa-si acopere nevoile. insa,
cum nu avea nici unelte si nici stiintasa sape dupa apa, omul s-a dus la seful satului si l-a rugat
sa-i dea el pe uniidin fantanarii lui. seful se-nvoi si si-a trimis de indata meseriasii, asigurandultotodata pe gospodar ca se va ocupa personal si cu paza curtii sale.Fantanarii, odata sositi,
dupa ce au cautat si gasit apa, au trecut de indata lasapatul fantanii. Meseriasii i-au spus si pretul
lucrarii: 9 din 10 caldari cu apascoase din fantana! si asta atata vreme cat izvorul va avea apa.
Iar daca galeata deapa nu-i va fi suficineta, pentru restul de apa care-i va fi necesara
gospodarulurma sa plateasca fantanarilor acelasi pret pe apa socoasa de la el din ograda cucel
platit vecinilor. Mai mult, pentru cat i-au scotocit ograda, meseriasii urmeazasa pastreze casiva
ani si cea de-a zecea din zece caldare de apa ...Omul incepu sa aiba discutii in familie: daca
merita sa-si strice curtea pentru ascoate apa de care familia se va bucura pea putin, sau deloc.
Daca e bine sa batacarari pentru strainii care urmau sa care cele 9 din zece caldari cu apa
scoase dela el din ograda. Daca nu cumva ar fi mai bine ca in cativa ani sa-si faca el uneltesi sa
invete sa sape fantani… sau macar sa pretinda de la fantanari acelasi numar decaldari de apa
precum alti membri ai comunitatii sale: intre 3 si 6 caldari din zecein loc de una din zece cum ii
oferira meseriasii sefului satului.Vazandu-l ca ezita, seful satului incepu sa-i spuna pe un ton usor
amenintator ca emai bine si pentru el si pentru tot satul sa scoata fantanarii apa de la el, ca
acumvor sti vecinii ca are apa si ca insasi ograda lui e in pericol de a fi calcata dedusmani
invidiosi, ca o sa devina un membru de seama al comunitatii si alte vorbemestesugite ce aveau
darul de a-l convinge. Ca e prea tarziu sa se mai razgandeasca,desi fantana inca nu era
sapata.De frica sefului satului gospodarul se invoi si plati pretul cerut: din curtea luiani de-a
randul fantanarii scoasera apa pe care i-o vandura lui si altor vecini pebani grei, curtea i-a fost
distrusa de activitatea meseriasilor, copiii lui, saracisi umiliti in propria ograda, fugira prin vecini
unde devenira argati. Talcul povestii? Bogatia pentru prosti e un blestem si viata lunga pentru lasi
este o pedeapsa.
Ma incapatanez inca sa cred ca noi si parlamentarii nostri nu vom fi intr-o asemeneamasura de
prosti si de lasi…

Vreau inca sa cred in invierea Constiintei Nationale! Sper ca aceasta lege rusinoasaNU va trece
in Parlament si, odata trecut acest examen, sper ca romanii sa iasamasiv la referendum pentru a
spune un DA hotarat continuitatii si viitorului acesteinatii!
Ma incapatanez sa spun #intaiRomania!
ADRESA: http://crct.ro/ntnD

