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In apararea lui Klaus Iohannis
O importanta institutie autonoma a statului roman si-a incalcat statutul si a
intervenit in plina campanie electorala printr-o decizie politica, ce il
favorizeaza pe Klaus Iohannis. Este vorba de Consiliul Natonal pentru
Combaterea Discriminarii. Acuzatia pe care o aduc este grava. Mi-o asum
integral. Iar in cele ce urmeaza voi face si demonstratia ca asa stau lucrurile.
Cu o intarziere inadins planificata si bine ticluita, reprezentantii unui post de
televiziune, analisti si istorici sunt condamnati la gramada pentru vina de a fi
dezvaluit si comentat adevaruri istorice de necontestat, care il incrimineaza pe
Klaus Iohannis.
Concret, in urma unei dezbateri organizate in studiourile Romania TV, Andreea Cretulescu, Radu
Golban, Bogdan Ficeac, Albion Marinescu si Ovidiu Zara au fost reclamati la Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii, institutie care, conform statutului, ar trebui sa fie autonoma.
Reclamatia a fost facuta in numele Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Fiecare
dintre cei mentionati a primit in final aceeasi sanctiune. O amenda de 2.000 de lei. Se presupune,
prin urmare, ca poarta aceeasi vina. Dar care este vina? Ne-o spune motivarea acestei sentinte
facuta cu o intarziere plina de talc, la zece luni de la judecarea presupuselor fapte. Deci in aceste
zile. Cand ne aflam in plina campanie electorala prezidentiala. Persoana aparata este unul dintre
principalii competitori. Klaus Iohannis. in comentariile lor, junalistii si analistii au facut referiri la o
decizie controversata a judecatoriei din Sibiu din anul 2007. Prin respectiva decizie, a fost dat un
raspuns pozitiv la o solicitare a Forumului Democrat al Germanilor din Romania condus la acea
data de Klaus Iohannis. Care intre altele era si primar al Municipiului Sibiu. Conform acestei
decizii, Forumul Democrat al Germanilor din Romana a fost declarat succesorul in drepturi al
unei organizatii naziste. Grupul Etnic German. Care functionase in timpul celui de-al Doilea
Razboi Mondial. si care dobandise o avere uriasa, constituita in special din imobile. Prin Tratatul
de Pace si prin Conventia de Armistitiu, aceasta organizatie a fost declarata fascista, de tip
criminal, ceea ce a impus autoritatilor de la Bucuresti scoaterea ei in afara legii prin dizolvare si
confiscarea averii. Faptul s-a produs printr-un decret semnat in mod constitutional de Regele
Mihai I al Romaniei. Acestea sunt fapte istorice. Documentate oficial. Asupra carora nu ar trebui
sa planeze niciun semn de intrebare. Dar tot documete oficiale si fapte istorice sunt si cele la
care ma voi referi in continuare.
Forumul Democrat al Germanilor din Romania condus de Klaus Iohannis, nu a solicitat

intamplator sa-i fie recunoscuta succesiunea in drepturi fata de o organizatie criminala. Nu si-ar fi
asumat nimeni acest risc, daca in contrapartida nu ar fi existat bunuri in valoare de miliarde de
euro, raspandite in toata Romania, in special sub forma unor imobile, licee, scoli, spitale, muzee
s.a.m.d., care numai pe aceasta cale ar fi putut intra in posesia FDGR. O organizatie aparent
civica, care daca mai numara vreo 30.000 de membri si care, prin statut si prin activitatea ei din
ultimii ani, s-a implicat cat se poate de oficial in politica, avand filiale in intreaga Romanie si
participand la alegeri. De altfel, in aceasta calitate, Klaus Iohannis a devenit primar al
Municipiului Sibiu.
Un alt fapt tinand de istoria recenta si pe care nimeni nu-l poate contesta si nici nu l-a constestat
vreodata, este ca puternicul cancelar al Germaniei, doamna Angela Merkel a intervenit de cel
putin doua ori in disputa legata de aceasta succesiune. O data in 2011, cand s-a aflat in
Romania si cand a insistat ca sentinta Judecatoriei Sibiu sa fie pusa in opera in sensul restituirii
catre FDGR si alte comunitati germane a bunurilor confiscate in trecut de statul roman, motiv
pentru care Guvernul Romaniei a si semnat un protocol in acest sens cu FDGR. A doua oara,
mai recent, cand s-a aflat din nou in Romania, cancelarul Angela Merkel a facut o declaratie
exploziva, in care pentru a doua oara a intervenit in viata politica a unui stat independent. Ea i-a
amenintat pur si simplu cu represalii din partea autoritatilor de la Berlin pe toti cei care critica
FDGR. Numai ca singurele critici aduse FDGR se refera la preluarea patrimoniui care candva a
apartinut organizatiei naziste.
Un alt adevar si el istoric, si el de necontestat, este ca Ministerul Public, prin Parchetul de pe
langa Tribunalul Sibiu, a formulat o cerere de revizuire a hotararii instantei de judecata care
stabilise succesiunea. Iar aceasta cerere a fost respinsa ca fiind tardiva.
si, in fine, trebuie consemnat si faptul ca retrocedarile s-au facut. Iar statul roman a fost
deposedat de bunuri cu o valoare inestimabila, cum ar fi de pilda Palatul si Muzeul Brukenthal,
care in trecut a apartinut pur si simplu orasului Sibiu, in urma actului de donatie facut de faimosul
baron cu acelasi nume.
Cei prezenti in studioul Romania TV in urma cu un an nu au facut altceva decat sa-si exprime
opiniile, unele de tip jurnalistic, altele de tip analitic, altele de tip istoric asupra faptelor mai sus
expuse. Doi dintre acestia, Radu Golban si Ovidiu Zara nici macar nu se aflau in studio, ci au
comentat telefonic. in paranteza fie spus, Radu Golban este cetatean german si, conform legilor
germane, este de nationalitate germana. Cum ar fi putut el sa discrimineze etnia din care face
parte?
Sunt de retinut cateva informatii, dincolo de cea legata de momentul ales de catre Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-i pedepsi pe jurnalisti, analisti si istorici pentru
o vina pe care nu o au. Din continutul sentintei reiese ca toti se fac vinovati de aceeasi fapta si in
aceeasi masura. Ca si cand ar fi vorbit in cor. Ori in realitate asa ceva nu s-a intamplat. Fiecare
dintre ei a abordat subiectul dintr-o alta perspectiva. si atunci cum de sunt sanctionati fiecare in
acelasi fel? Sa nu fi auzit aceasta autoritate autonoma de individualizarea pedepselor?
Un alt fapt semnificativ si care si el intareste supozitia ca asistam de fapt la o decizie politica, de
fapt la un act de discriminare savarsit chiar de institutia care trebuie sa combata acest fenomen,
este acela ca faptele expuse mai sus au fost relatate si argumentate in Romania de un numar
foarte mare de jurnlaitsti si analisti, precum si de numerosi oameni politici, fara ca in cazul

acestora sa se fi pus vreodata problema unui act de discriminare care ar putea fi sanctionat.
Printre ei, cu titlu de exemplu, ma numar si eu. Am publicat zeci de comentarii pe aceasta tema.
si m-am exprimat de nenumarate ori in studiourile tuturor televiziunilor la care am avut acces. si
nu am fost sanctionat de catre nimeni. Dintre nenumaratele exemple de acest fel ma mai opresc
si la domnul Adrian Severin, un specialist de prima marime in politica externa, dar si in drept
international. Chiar in urma cu o sapamana, acesta a publicat un comentariu exploziv dupa multe
alte interventii de-a lungul acestui deceniu. in acest comentariu, domnul Adrian Severin afirma ca
pana acum a crezut ca domnul Klaus Iohannis s-a luptat doar din lacomie si ca singurul scop al
solicitarii unei sentinte judecatoresti de succesiune este legat de dorinta accesului la retrocedari.
Iar acum domnia sa crede ca realitate este alta. si anume ca domnul Klaus Iohannis chiar se
crede succesor al unei organizatii naziste.
De ce niciun alt analist, istoric sau jurnlaist, cu exceptia celor care in urma cu un an s-au aflat intrun studio al Romaniei TV, nu a fost cercetat de Consiliul National pentru Combatrea Discriminarii
si nu a fost sanctionat? Cred ca raspunsul la aceasta intrebare merita toti banii. Pentru ca sunt
foarte multi oameni in aceasta situatie. Iar CNCD a vrut sa dea doar cateva exemple. si sa treaca
la executii sumare inaintea campaniei electorale. Pentru a le inchide tuturor gura. si pentru a
restrictiona libertatea televiziunilor de a dezbate acest caz absolut revoltator.
si o ultima observatie. Eu unul nu aduc nicio acuzatie autoritatilor statului roman, cu exceptia
CNCD, Primariei din Sibiu si judecatoriei din aceeasi localitate care a stabilit succesiunea. Din
acel moment al actului de justitie, Guvernul nu mai avea incotro. si a retrocedat in draci. in
schimb, il rog cu toata fermitatea pe ministrul Finantelor, domnul Eugen Teodorovici sa faca
imediat demersurile necesare pentru ca romanii sa afle dintr-o sursa oficiala dimensiunea
grozaviei.
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