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   CROCY Maria                                                                                                                PARIS, lundi, le 12 juin 2017  

CROCY  Maria                                                                      PARIS, mercredi, 
le3mai017 CROCY  Maria                                                                      PARIS, 

mercredi, l 
e 3 mai 2017 

 
Către, 

 
MINISTERUL PUBLIC, 

 
    PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚE  
     
    București, Bdul Libertății nr. 12, Sector 5, Cod postal: 050706 
    Biroul de presa:  Tel.: 021/319.38.33/1254, E-mail: presa@mpublic.ro  
    Biroul de relații cu publicul: Tel.004  021/319.39.25/2282; 
                                                               021/319.38.33/2282; 021/319.38.56 
    FAX : 004-0213193861; 021-410.54.35 ; 021-337.47.54 
    E-mail : sesizare@mpublic.ro 
  
 
 
 Pentru informare: @ Presedintelui  Mr.Sidiki KABA - Curtea Penala Internationala – HAGA  
                                        @ Presedintelui  Mr.Emmanuel MACRON – reprezentant legal – FRANCE                                                                                  
                                        @ Cancelarului   Mme. Angela MERKEL – reprezentant legal - GERMANIA  
                                        @ Presedintelui  Mr.Vladimir PUTIN – reprezentant legal – Federatia RUSA 
                                        @ Presedentelui Mr.Donald TRUMP –reprezentant  legal – SUA  
                                        @ Prim-ministrului  Mme. Theresa MAY – reprezentant legal – ANGLIA                                                         
                       

 

 
 
 

În atentia, 
  

PARCHETULUI GENERAL AL ROMȂNIEI SI INTREGULUI APARAT DE 

APARARE SI ORDINE PUBLICA DIN EUROPA  SI  S.U.A. 
 

Subsemnata CROCY Maria, CNP – 2590415374064, de profesie Jurist/Scriitor/Jurnalist cu 
domiciliul legal în România, în str.Soseaua Nationala Nr.2, VASLUI si adresa legala în FRA NTA 
unde ma aflu sub aceeasi presiune criminala interminabila, rugându-va sa expediati 
corespondenta la adresa legala din:  13, Rue des Petits Ponts, 06250, MOUGINS, France; 
adresa e-mail: cabinetsociojuridique@gmail.com sau oricare alta cerinta, la telefon 0033 
(0)6 01 25 91 38.  
  

       De plin drept intern si international, declar Vol.V 

I. PROBE PROVOCATE in forma continuata si consecinte extrem de grave.  

      „Martor indiscutabil” Mr. Jean-Claude JUNCKER –presedintele Comisiei 

Europene.  Documente 

mailto:presa@mpublic.ro
mailto:sesizare@mpublic.ro
mailto:cabinetsociojuridique@gmail.com
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1. Falsul in declaratii publice si uzurparea functiei Parchetului de pe lânga Înalta 

Curte de Casatie si Justitie si implicit a Justitiei Române de catre asa zisul presedinte al 

Senatului – POPESCU-TARICEANU Calin,  si-au consumat forma continuata într-un 

context public inedit: in fata Comunitatii Europene si internationale, având martor pe 

excelenta sa, presedintele Comisiei Europene, Mr.Jean-Claude JUNCKER. 

2. Numitul POPESCU TARICEANU Calin in loc sa se duca sa se culce, sa se odihneasca 

fiindca a obosit de atâtea sarlatanii si minciuni, acesta se tine ca o lipitoare în sustinerea si 

mentinerea totalitarismului „statul mafiot basescu”, debordând josnic, neteminic si injust cu 

declaratii in fals public -  cu scopul de a musamaliza fapta penala de uzurpare 

consumata in forma continuata  si fabricarea de probe deasemeni in forma continuata: 

pe de o parte pentru a acoperi intentia directa a ministrului Justitiei, TOADER Tudorel de a fi 

recurs la un „audit extern” identificat deja un act fraudulos efectuat in primul an de mandat al 

numitului BASESCU Traian, s-ar parea de catre COMISIA EUROPEANA;  „audit extern” care 

de aceasta data plana ca o ghilotina dispusa pentru toti procurorii României,  „cei 2.650 din 

structurile de baza ale Ministerului Public” (Toader Tudorel), iar pe de alta parte de a 

insela opinia publica  europeana si internationala ca tandemul mafiot (DRAGNEA + POPESCU- 

TARICEANU) este o treaba serioasa, având prezent la data de 11 mai 2016 la votarea 

comisiei de ancheta parlamentara vadit ilegala , chiar pe distinsul Presedinte al Comisiei 

Europene, Mr.Jean-Claude JUNCKER, cu viclenie calificat  „Un martor indiscutabil”  la 

„fontoma comunismului” asa dupa cum este descris in cuvântul public chiar de acolitul 

totalitar, Popescu Tariceanu Calin, care astfel si-a demascat pregatirea aprofundata de 

mafiot al totalitarismului criminal identificat pe teritoriul României .  

3. Se depune proba foto si sectiune text publicate de presa si scante mai jos,   „fantoma 

comunista” a  Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care „indiscutabil” „înca mai bântuie ...” 

pe la  Parlamentul României, un vadit parvenit peste noapte „presedinte de Senat” prin 

frauda electorala in forma continuata si agravanta de la 11 decembrie 2016, ceea ce 

evident „stârneste uimirea”.   
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4. Mai mult acesta (Mr. Popescu Tariceanu Calin -PTC) ameninta DIRECT fara urma de 

jena  „functionari de la Bruxelles”, cu perversiune si extrem de priculos, inducând public, ca 

de fapt sunt „anumiti functionari ai Comisiei Europene”, care ce sa vezi, îi someaza criminal 

ACUM când  are „presedintele JUNCKER” in fata lui prezent la sedinta super frauduloasa 

reunita a Senatului si Camerei Deputatilor, transformând Parlamentul României într-o  

„groapa de gunoi cu voturi grosolan fraudate”, „voturi” care vin fraudate in forma continuata 

înca din anul 2009. 

5. Amenintarea exercitata DIRECT de catre numitul de mai sus are tinta precisa, prin 

constrângerea „anumitor functionari ai Comisiei Europene” sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa 

sufere ceva, pentru a dobândi injust un folos, pentru sine sau pentru altul in folosul 

totalitarismului criminal unde numitul PTC activeaza convins de o experienta indelungata, 

terorizându-l tot direct, pe presedintele JUNCKER, caruia la modul alarmant, public  îi cere sa 

se gândeasca bine la ceea ce teza mafiota îl fluiera pe le ureche, apostrofându-l: „Cel putin 

atunci cand trateaza cu România, anumiti functionari ai Comisiei Europene par sa fi pierdut 

stiinta parintilor fondatori de a recunoaste imediat si de a respinge hotarât derapajele 

autoritare si discretionare ale agentiilor represive ale statului (n.r. Statului român)”.  

6. Ceea ce convinge ca presedintele Comisiei Europene, Mr. Jean-Claude JUNCKER este o 

victima vizata pentru intimidare si atac direct de catre „Camarila lui Basescu (n.r. grup 

criminal)”, sintagma apatine chiar hibrydantului Tariceanu, care se dadea zmeu la televizor ca 

nu are nicio legatura cu grupul de crima organizata de Basescu Traian, fatis inscenând ca nu 

este de acord cu comportamentul „sefului de stat mafiot” si cum acesta actioneaza in tandem 

cu zis „sefa DNA”. Vorba jurnalistului: „Îi luati pe români de fraieri.”  

7. Or în drept si deontologic, NU sta in competenta Comisiei Europene „de a recunoaste 

imediat si de a respinge hotarât derapajele autoritare si discretionare” ale numitei „sefa DNA 

KOVESI Laura Codruta” si ale „agentiilor represive”; deontologii si specialistii in materie, 

observând in clar ca de aceasta data viclenia patologica, asimilata cu efectele sindromului 

idiotismului, l-a educat si instruit pe Mister Popescu-Tariceanu in culisele complotului sa nu 

mai foloseasca  terminologia de „Institutiile Statului represive” pentru care deja in fapte 

penale consumate la 3 mai 2017 acesta are atrasa raspunderea penala  pentru  atacarea,  

fara precedent a ORDINEI PUBLICE, SECURITATATII si SIGURANTEI STATULUI ROMÂN,  care 

prin eforturile uriase ale angajatilor în domeniu ,  îi asigura noptile sa doarma linistit. De 

aceasta data „domnul cu derapajele” de mai sus si-a ticluit schimbarea terminologiei în  

„agentii represive” sa-si asigure o PROPBA PROVOCATA, inducând ca si-a corupt ratiunea pâna 

la afectarea iremediabila a discernamântului, dând vina pe eventaule „agentii represive” de 

voiaj, care îi tulburase grav mintea si educatia de „senator”, trasformând biletul de avion în 

votul ilegal al senatorilor si deputatilor.  

8.  Cum de alt fel nu sta nici in competenta asa zisei „comisii parlamentare” initiate absolut 

ilegal de numitii Popescu-Tariceanu Calin si Dragnea Liviu, care pe fond, de aceasta data 

instiga  cu  consecinte deosebit de grave la incalcarea suveranitatii si independentei 

documentate  fundamental de Constitutia României, atragându-l pe presedintintele 

Comisiei Europene, Mister JUNCKER,  intr-o grava „miscare populara” de crima organizata si 

terorism pe care umanitatea a subit-o fara precednt la scara mondiala.  
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9. Argumentarile juridice de mai sus sunt probate cu forta probatorie autentica de 
CONSTITUTIA ROMÂNIEI,  care dispune fundamental si „indiscutabil”:   
 

a) ARTICOLUL  1, – Statul Român,  alin. (1) :  România este stat naţional, suveran 

şi independent, unitar şi indivizibil. 

b) ARTICOLUL 2 , alin.(1)  si (2)–  Suveranitatea :   

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin 

organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, 

precum şi prin referendum.  

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume 

propriu. 

c) ARTICOLUL 3 –  Teritoriul, alin. (4) : Pe teritoriul statului român nu pot fi 

strămutate sau colonizate populaţii străine. 

d) ARTICOLUL 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, alin. (1) si (2) :  

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea 

cetăţenilor săi. 

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de 

opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. 
 

10.  În aceste circumstante agravante, pe fond, de drept, temeinic este indeplinita 

procedura de aplicare a  dispozitiile  ARTICOLULUI 72,  Imunitatea parlamentara, alin.(1), 

(2) si (3) din aceeasi Constitutie a României in vigoare, care „indiscutabil” atrage 

raspunderea penala a senatorilor si deputatilor, de aceasta data, indentificati cu nume si 

prenume, fiind indeplinite indubitabil si fara echivoc toate elementele constitutive dispuse în 

materie si aratate mai jos :  

(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru 
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 
 

Argumentare « indiscutabila » de drept penal : Aceasta latura constitutiva a fost speculata 
cu viclenie criminala de catre cei doi autori (Popescu Tariceanu Calin + Dragnea Liviu) de 
alcatuire a grupului infractional identificat  « comisia abuziva de ancheta parlamentara », 
la data de 11 mai 2017, instigând la votul feeric de paradis infractional pe cei 15 membri 
senatori si deputati, cunoscuti cu nume si prenume de pe lista intocmita si publicata de 
presa si probat la prezenta.  
 

Prin urmare, va rog sa observati si sa constatati totodata ca  in cauza legea penala distinge si 
opereaza  prin analogie, logica, a fortiori, silogism si metoda gramaticala,  deputatii si 
senatorii obligatoriu si neîntârziat sunt trasi la raspundere juridica pentru voturile si 
opiniile exprimate in exercitarea mandatului lor calificat déjà fraudulos cu ocazia altor 
voturi fraudate la alegerile legislative de duminica, 11 decembrie 2016.   
 

Considerente care stabilesc in concret ca elementele constitutive privind « voturile sau 
opiniile politice exprimate» joi, 11 mai 2017,  nu pot inaltura caracterul penal probat 
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indubitabil si fara echivoc de actele frauduloase exprimate prin luari de cuvânt in direct  si 
cu inscrisuri prin asociere in grupul criminal al senatorilor si deputatilor de a se 
produce aceste acte frauduloase cu consecinte deosebit de grave.   
 
 

 

(2)  Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care 
nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului,  
dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac 
parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai 
de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 

Argumentare « indiscutabila » de drept penal : Toate aceste elemente constitutive 
indubitabil si fara echivoc sunt indeplinite, ca urmare a formei continuate si consumate in 
concurs de savârsire de grave infractiuni prevazute de Art.6 si art.7 Statul de la Roma, 
republicat prin Declaratia de la Roma din 25 Martie 2017,  fapta penala de fals în declaratii 
publice si uz de fals,  in concurs cu fapta de ABUZ DE DREPT,  pedepsite de Codul penal român 
1969 ; abuzul de drept, fiind sanctionat si la Art.171, de Conventia Europeana a Drepturilor 
Omului, pentru care in zeci de cauze Curtea Europeana a condamnat „abuzurile in serviciu 
contra intereselor persoanelor si institutiilor statului” din România si când au fost 
vatamate interesele persoanelor si institutiilor statului, exact dupa cum au fost surprinsi 
in flagrant delict a crimei contra ordinii constitutionale savârsit de membrii grupul de crima 
organizata intemiat de demnitarii mafioti cunoscuti din Senatul si Camera Deputatilor, care ne 
demostreaza pe viu cum au operat pentru distrugerea României, debordând si peste granite, 
cu intimidarea  de aceasta data a JUSTITIEI EUROPENE si INTERNATIONALE ,  infractorii, 
divulgându-si intentia destabilizarii si celorlate State atacate.  
 
 
 

(3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi  
percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra 
reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei 
pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri. 
 

Argumentare « indiscutabila » de drept penal : « Deputatii si senatorii » identificati la 
prezenta organizati in grup pentru savârsirea infractiuni, indubitabil si fara echivoc  
indeplinesc elementul constitutional cerut « infractiune in flagrant », de plus prin strigarea 
presei în direct, când public s-a constatat instigarea la ura si razbunare cu consecinte 
deosebit de grave, cu viclenie si o CONFUZIE CRIMINALA bine ticluita, impotriva unor 
„functionari de la Bruxelles”, cu perversiune si extrem de priculos, inducând public, ca de 
fapt sunt „anumiti functionari ai Comisiei Europene”, joi, de 11 mai 2017, astfel antrenând 
opinia publica interna si internationala in acelasi climat al flagrantului comis,  chiar in sala 
Parlamentului Român. Ceea ce, pe fond,  atrage in mod just si temeinic retinirea si 
supunerea infractorilor perchizitiei, asa dupa cum fundamental dispun penal 
elementele constitutive indeplinite.  
 

Va rog sa observati si sa constatati totodata, ca teza „În cazul în care Camera sesizată 
constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei 
măsuri.” Aceasta si-a pierdut esenta si dispozitivul de aplicare, deoarec PROCURORUL 
GENERAL al ROMÂNIEI, inca din data de 24 aprilie 2017, cu foarte multa finete si eleganta 
profesionala atragea atentia zisilor deputati si senatori sa citeasca bine CONSTITUTIA si 
REGULAMENTUL Camerei, deorece era deja pus in miscare inceperea urmaririi penale privind 
aceleasi dezvaluiri ale jurnalistului Dan ANDRONIC, prividn prajiturile consumate intr-o 
noapte la domnul Gabriel Oprea, de numita KOVESI Laura Codruta, care de plus, nu are 
calitate nici de senator, nici de deputat, demascându-se instantaneu flagrantul delict.     
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11. Prin urmare, va rog sa constatati ca persoanele aratate la  ARTICOLUL 72 din 

Constitutie, in speta : numitii POPESCU TARICEANU Calin si DRAGNEA Liviu  pot fi 

convocati la Parchejtul de pe lânga Înalta Curte de Caataie si Justitie, alaturi de cei 15 

senatori si deputati surprinsi in flagrantul delict international observat in direct. 

12.   In concret, conform Regulamentului Camerei Deputatilor, dupa inaintarea 

rechizitorului de catre Parchet,  în EXCLUSIVITATE se poate convoca pentru audieri de catre 

„comisia parlamentara” oricare alta persoana care are cunostinta despre faptele savârsite  de 

Popescu Tariceanu Calin si acolitii lui, sau alti demnitari, in speta doar cei care întrunesc 

calitate de senatori si/sau  deputati.   

13. Ci NU ALTE PERSOANE precum, zis „sefa DNA” KOVESI Laura Codruta, care deja 

figureaza in dosarul penal  dispus in rem de catre Parchetul de pe lânga Inalta Curte de 

Casatie si Justitie, condus in deplina legalitate de Procurorul General al României, ce 

ABSOLUT LEGAL, asa dupa cum este de notorietate, la data de 24 aprilie 2017 a luat in 

atributii la  Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe 

lânga Inalta Curte de Casatie  aceeasi cauza pentru care senatorii si deputatii de mai sus 

au fost surprinsi in flagrant, în dreptul penal, fiind îndeplinita  temeinic  procedura de 

incepere a urmaririi penale competente in materie, inaintea acestei dezlantuirii 

infractionale, când,  în plus, cu eleganta si multa finete intelectuala,  organul competent 

aflat in exercitiu a lasat timpul necesar de gândire pentru fiecare senator si deputat cu 

presedinti cu tot,  de RESPECTARE a ordinii constitutionale, precum si de RESPECTARE a 

Rolului si ATRIBUTIILE Parchetului de pe lânga Inalta Curte si Casatie si Justitie , tocmai 

pentru a se evita declansarea zadarnicirii aflarii adevarului si complexitatea infractionala, 

create de grupul asociat de savârsire infractiuni identificat in flagrantul delict, public la data 

de 25 aprilie 2017 si forma continuata din 11 mai 2017, la acelasi Parlament din România.  

14. Constatându-se astfel ca numitii de mai sus manipuleaza criminal in nume 

personal si interes de grup, Parlamentul României si Comisia Europeana , ceea ce este 

extrem de grav, impunându-se de urgenta luarea de masuri pentru pericolul social creat prin 

care se urmareste resuscitare „statului mafiot basescu”, deoarece imediat dupa plecarea 

excelentei lui, Presedintele Comisiei Eurupene, Mr. Jean-Claude JUNCKER , „senatorul 

parvenit” BASESCU TRAIAN, vineri 12 mai 2017, a trecut la atac public pe Facebook, cu 

mesajul vadit un mesaj criminal „Mai târziu, va fi prea târziu” , dând indicatii 

totalitare cine sa fie exterminat si cine nu , evident de pe acelasi post de „sef al statului  

mafiot” creat pe mandatele sale muribunde si extins pâna la intrarea de drept in atributiile de 

serviciu ale actualui Procuror General al României.  

 

15.  Temeinic se dovedeste ca fostul procuror general al lui Basescu Traian, respectiv 

„doamna KOVESI Laura Codruta” nu este tinuta legal sa se prezente pentru audieri la 

comisia ilegala  alcatuita din cei „15 senatori si deputati - sclavi cobai”,  si sa dea lamuriri 

la o sarlatanie nationala bine ticluita: „Ce cauta Kovesti Laura Codruta in noaptea 

alegerilor in casa domnului OPREA Gabriel?” Si mai cu seama: „De ce a sarbartorit victoria 

alegerilor chiar in noaptea scrutinului lui BASESCU Traian?” Si de ce a mâncat toate 

prajiturile doamnei OPREA la masa privata organizata in casa domnului Gabriel OPREA?  
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Unde este infractiunea? Aici sarlatania este calificata un grav atentat la SIGURANTA 

NATIONALA, punându-se in pericol functiile si rolul Statului de drept.  

 

16. Un singur raspuns exista la toata aceasta escocherie nationala pusa la cale sub 

acelasi „spirit de orientare” a zisului Presedinte Camerei Deputailor  DRAGNEA Liviu în 

tandem cu POPESCU TARICEANU CALIN: „Obtinerea unui refuz sau nu, de a se prezenta  

KOVESI Laura Codruta in fata acestei comisii fraudulos organizate si când sa fie 

intocmit, evident acel act de inaintare catre organul competent cu scopul sa faca 

presiuni criminale asupra procurorului de caz, „uitânu-se in ochii lui, pâna îl apuca 

transpiratiile” (Luju.ro) si astfel sa fie deturnata adevarata CULPABILITATE, chiar cu 

complicitatea directa a insasi „persoanei fizice”, ci nu „sefa DNA”,  care se pare a IMPUS 

ea-însasi acestora „sarlatania noptii alegerilor din decmebrie 2009”.  

 

17. Ceea ce demnostreaza in clar ca NU are nicio relevanta  in cauza, noaptea alegerilor 

din decembrie 2009, fiindca EVIDENT, „Laura” nu stia ca frauda fusese facuta chiar la PARIS 

de „AMBASADORUL statului mafiot basescu”, BACONSCHI Teodor, care a fabricat liste de 

votare cu buletine de vot fizic depuse in urna, favorizând inalta tradare a infractorului 

cu 900 de votanti/secunda. De aceasta frauda  procurorul general de atunci Kovesi 

Laura Codruta a aflat mai târziu, de la ANTENA 3 cu documente oficiale puse la vedere 

direct pentru atributiile sale de serviciu, fata de care nu a luat nicio masura,  explicându-

se  ACUM, printre altele, de ce acest post de televiziune se afla pe lista de exterminare cu 

jurnalisti cu tot.  

 

18. Prin urmare distinsul Presedinte al Comisiei Europene, pentru care poporul român 

poarta un profund respect ca pentru TOTI inaltii demnitari europeani, Domnul Jean-Claude 

JUNCKER a fost grav inselat de Mister Popescu Tariceanu Calin indus in eroare cu o vadita 

viclenie patologica,  drept coleg de parteneriat de „partid popular” aripa europeana a 

numitului „senator” Basescu Traian, care subit si-a schimbat orientarea politica, de pe ruinile 

„statului lui mafiot”, incercând sa insele opinia publica cu un alt partid, care -i sa puna puterea 

europeana direct pe umerii lui gârboviti de atâtea crime . 

 

19. In concret numitul POPESCU TARICEANU Calin si-a permis sa tina un discurs 

fraudulos in DIRECT in fata opiniei publice internationale, prin care astfel a confirmat  

flagrantul delict comis, inducând mincinos poporului român si intregii Europe, ca domnul 

Jean-Claude JUNCKER (foto) ar fi COMPLICE, asociat cu aderantii totalitarismului „statului 

mafiot basescu”, reiesit indubitabil din faptul ca Partidul Miscarea Populara - PRM  din 

România are lider pe fostul presedinte impostor BASESCU TRAIAN, care subit si-a delegat 

membru in comisia de ancheta parlamentara ielegala pe jurnalistul sluga, un alt „maestru in 

atacuri mincinoase criminale in direct”, respectiv pe Mister TURCESCU  Robert, ca 

reprezentant al PMR – Partidul Miscarea Populara, suficient cât sa-l asigure pe presedintele 

Comisiei Europene ca „statul mafiot basescu” trebuie sustinut fatis, de natura sa nu 

simta opinia publica cum prinde aripi „complotul popular”. 
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20. Prin urmare se constata indubitabil si fara echivoc CONSOLIDAREA COMPLOTULUI, 

de pe culoarele Paltului Parlamentului Român,  când are loc infiltrarea in asa zisa comisie 

de ancheta parlamentra, a unui „calaret de cai salbatici” bine instruit si pregatit sa atace cu  

„nebunul” pe tabla de Sah pentru distrugerea poporului român,  jurnalistul TURCESCU Robert  

super-sluga totalitarismului criminal,  figurând unul dintre cei mai activi  „calareti salbatici” in 

hartuire criminala pentru a satisface din plin „statul mafiot basescu”, identificat international 

pe teritoriul României un grup de crima organizata si terorism. Intr-o emisiune se spunea 

ca stapânul lui de sclav-cobai, Basescu Traian, pe tabla de Sah, acesta ar fi, „calaretul salbatic”, 

si „nebunul”, dar si „tura” dintr-o data, atunci când pleaca la atac. De aceasta data se pare ca  

„Stapânul de sclavi” si-a ucis potcovarul, nebunul luând-o ca o sageata pe diagonala legii 

penale, darâmându-i definitiv si irevocabil „tura” acestuia de a-si fi întarit atacul impotriva 

Statelor europene vizate, cu viclenie, inducând ca Presedintele Comisiei Europene îi este aliat.   

21. Astfel, jurnalistul capturat si membru al „Partidului Miscarea Populara”, TURCESCU 

ROBERT s-a facut remarcat in ISTORIA TOTALITARIMULUI CRIMINAL unde si-a dezvoltat 

pesonalitatea infestat de viclenia patologica, mai ales cu   atacul criminal in direct exercitat 

cu o vehementa si un incredibil cinism,  pe postul REALITATEA TV,  contra  

procurorului de caz Eugen IACOBESCU, care avea in atribultiile legale de servicu 

solutionarea  dosarului „BERCEA MONDIAL” (martie 2011), unde fratele BASESCU MIRCEA, 

dupa declaratiile in direct al inculpatului ANGHEL zis BERCEA MONDIAL îi „mâncase un milion 

de euro impreuna cu KOVESI (procurorul geberal), STANCIU (presedinta Inaltei Curti) si 

„Batrânul de la Bucuresti” (n.r. BASESCU TRAIAN, presedintele impostor). 
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22. Pentru a-l inlatura pe domnul IACOBESCU  (foto)  in calitate de procuror de caz de la 

ancheta penala pe care cu foarte multa atentie si profesionalism o desfasura, jurnalistul de 

mai sus, cu viclenie l-a atars pe domnul procuror pe post, in direct intr-un dialog  de natura sa-

l  califice cu subiect si predicat: „Este nebun”, inducând public ca procurorul de caz are 

nevoie de psihiatru, 

folosindu-se astfel de tehnica 

criminala identificata ca 

staruie în psihologia 

elementelor straine  

infiltrate  si astfel încercând 

sa creeze conditiile  de 

privare de libertate a 

persoanei vizate prin 

IZOLARE de societate la 

SPITALUL DE NEBUNI. 

Metoda dureaza pe pamântul 

românesc de la izolarea 

marelui poet si jurnalist,  

Mihai Eminescu din anii 1880. 

23. Va rog sa observati ca aceasta tehnica criminala de izolare la psihiatru face o 

legatura de cauzalitate exceptionala cu ceea ce  recent a subit peste Ocean,  

Presedintele SUA, domnul Donald TRUMP, caruia la fel din senin i s-a  facut  „propaganda 

nebunului”, si pentru a avea un impact de soc in public, a fost capturat concursul unei asociatii 

de psihiatri se pare toti nebuni de-a binelea sau platiti sa o faca pe-a nebunii.  S-a  distins 

astfel aceeasi gândire si aceeasi psihiologie a elemntelor infiltrate de pe teritoriul României 

pentru a face presiuni de IZOLARE  de societate a persoanelor vizate. Subsemnata si sotul, 

traind pe viu aceeasi tentativa de IZOLARE, si in FRANTA, la presiunile criminale exercitate de 

ISTRATE Ionut, un alt „soldat-sclav” precum TURCESCU,  subsemnta si sotul, fiind salvati de 

seful jandarm TABET Sebastian, al Brigadei de la ROQUESTERON, Franta, in mare 

discretie, punându-ne la adapost la vineri 9 si  luni 12 octombrie 2015 cu certificate  

medicale prin care se confirma de un specialist pshiatru francez  ca suntem „normali”. 

Daca nu reuseam sa facem „prima consultatie” in mare discretie, am fi iesit „nebuni”, dusi la 

Spitalul de nebuni, ca pe jurnalistul si poetul Mihai Eminescu. Afirm „prima consultatie”, 

deorece pentru cea de a doua si-a facut aparitia elementele infiltrate, incercând sa impiedece 

medicul vadit timorat sa „anuleze” consultatia, simulându-se ca imobil au de lucru niste 

plombieri pentru a repera o conducta de apa. Nu a tinut acest act de intimidare, medicul 

acceptând consultatia sotului subsemnatei, care a insistat mai târziu fata de ora stablita.  

24. Dupa un atac criminal fara precedent, sarlatania lui Mister TURCESCU ca procurorul 

de caz ar fi nebun nu a tinut, dar domnul procuror Eugen  IACOBESCU a fost fortat sa iasa la 

pensie, la numai o jumatate de ora de asteptare a unui raspuns, care ar fi trebuit sa -l sustina in 

cauza respectiva procurorul general de atunci, KOVESI LAURA CODRUTA (foto stânga), dar 

care a preferat sa favorizeze in forma continuata „statul mafiot basescu”, agravând starea 

natiunii si intregii Europe, aruncând populatia in cursa unei exterminari criminale de 
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neimaginat. Proba, pentru confirmare,  textul scant, de mai jos, publicat de Cotianului Lumea 

Justitiei, miercuri, 23 iulie 2014, ora 14:25 , jurnalist, Alex PUIU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25. În aceste circumstante de forta majora creata de o infractionalitate extrem de violenta,  

Institutiile de baza de aparare ale statului, respectiv  POLITIA ROMÂNA, C.S.A.T.si S.R.I. 

potrivit obligatiilor constitutionale si  legilor organice au luat masurile necesare de apare a 

securitatii si sigurantei nationale, pe o magistrala denumita „Câmpul tactic”, care mai ridicase 

moralul poporului român, ce-si pierduse „definitiv si irevocabil” increderea in asa zisa clasa 

politica, ce  din nefericire „bântuie” si azi o „fantoma nomenclaturista”, dupa cum public 

recunoaste spirtitul totalitaro-criminal, caruia i se inchina neobosit numitul POPESCU-

TARICEANU Calin, parvenit peste noapte ca toti nomenclaturistii produse ale comunsmului 

marca româneasca, presedintele Senatului, mâncând pânea de la Bugetul Statului, DEGEABA.   

26. Se divulga astfel ca MCV-ul cerut prntun intergrarea JUSTITIEI la nivel EUROPEAN 

pentru asigurarea unui climat socio-jurdic conform, an de an a mintit UE, a mintit Comisia 

Europeana, inscriindu-se cele mai „indiscutabile” falsuri in declaratii publice.  

27. Iata de ce se cauta de membrii activi ai « statului mafiot basescu » aliati complici 

prin inducerea santajului imaginar sau poate chiar real, si prin care ameninta DIRECT ca li se 

va intâmpla un rau daca nu ramân „solidari” cu crima organizata.  

28. Amintiri triste are „România furata” si batjocorita de „inaltul demnitar europenean” 

ce se afla chiar la vârful Consiliului European.  
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29. Coloana conoasterii Infinitului pe care artistul Constantin Brâncusi a lasat-o infipta in 

centrul Europei nu intâmplator o lumina cognoscibila ce-si refelcta razele pe „Masa tacerii”-  

domnul Barosso (foto)  s-a desprins  de aceasta lumina în 

neantul necunoasterii chiar in vara anului 2012, când asa 

zisul „Buget de austeritate” impus de BASESCU Traian prin 

GUVERNUL supercriminal BOC EMIL tocmai pentru a grabi 

exterminarea populatiei si a slabi SECURITATEA Statului , a 

fost sustinut de un domn BAROSSO, care in termenii cei mai 

duri posibil a instigat si incurajat pe presedintele impostor 

BASESCU TRAIAN la disparitia cetatinolr români. 

30. Presa româneasca la acea vreme efectiv a urlat, facând 

demersuri directe la Parlamentul European. Insa acest zis 

presedinte (frumosso la inceput de cariera) al Consiliului 

European, ulterior devenit prin rotatie pentru un de zile cu 

numele de BAROSSO si prenumele compus, José Manuel Durão nu si-a cerut scuze nici in 

ziua de astazi când vede sub ochii lui dezastrul intins de prietenul lui, BASESCO Traian, 

sfidând  nu cu invincibiltatea de „presedinte”, ci prin intentia directa de a ataca  Statul de 

drept al României, lovind in chiar principiile lui de existenta DEMOCRATIA. Deoarece a 

urmat referendumul legal organizat in vara anului 2012, pentru a ne debarasa de „statul 

mafiot basescu”, insa fara SUCCES : acelasi sprijin „Barosso” si nu mai stiu ce comunicat adus 

se pare de la Comisia Europeana, aveau sa infrânga 7, 9 milioane de voturi acordate pentru 

demiterea lui BASESCO . Curtea Constitionala Româna la acea vreme, având presedinte 

super totalitar pe numitul ZEGREAN Augustin,  a luat in calcul sprijinul direct dat de Barosso 

si se pare si „Comisia europeana” si astfel distrugerea Europei si-a continuat aventura pe 

tritoriul Statelor vizate din Est-centrul Europei catre Vest, pofta banilor murdari pusi in 

circuit prin elementele infiltrate , creind un haos al puterii atinse de sindromul  

idiotismului, fara precedent intr-o lume civilizata. 

31. Toate acestea fiind ceea ce si „frumosso” POPESCO-TARICEANU recunostea in discursul 

rostit plin de zel politic muribund, atunci când se dezlantuia, aruncând vorbele în derâdere in 

sedinta reunita super-frauduloasa a celor doua Camere, de joi, 11 mai 2017 : „Conditiile 

istorice în care Europa a fost intemeiata lasau in afara domeniului posibilului ideea ca natiunile 

din centrul Europei, aflate sub ocupatie si tutela sovietica, vor deveni vreodata parte a 

proiectului european. (...) Avutia nationala, calitatea vietii, eficacitatea raporturilor dintre stat 

si cetateni, randamentul politicilor publice nu numai ca au crescut exponential, dar si-au 

schimbat si natura.”  
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32.  Se observa cum si „frumosso” POPESCO-Tariceanu si-a pierdut simtul cunoasterii: 

„posibilul” pentru gândirea si experienta dânsului de „neonomenclaturit” este „un domeniu”, 

când obsedat de jaful national, „avutia nationala” – domeniul fundamental a poporului 

român, a fost pradat fara mila  „în afara” legii, „randamentul politicilor” evident „publice”, a 

crescut in subteranul clientelei totalitare,  „exponential” fiind indicele de disparitie a 

populatiei, peste 7 milioane de vieti omenesti – un genocid acumulat dintr-o crima contra 

umanitatii sub „natura schimbata” in jaf national si de fostul Guvern Tariceanu, de ne 

miram cum de mai exista România pe harta lumii?!!!   

33. De n-ar fi existat militarii României, TOTI din toate categoriile constitutional aflate in 

serviciu: securitate, siguranta si aparare Tarii, si dsigur o buna parte dintre procurori si 

judecatori angajati prin propriul lor juramânt mult prea lucizi pentru cauza poporului,  

au consolidat Rezistenta intelectuala , iar România atât de râvnita sa fie colonizata a ramas 

asezata pe originile ei, cuminte,  uimita de atâta suferinta intr-o epoca moderna si 

supercivilizata, dar inteleapta, frumoasa si plina de incredere in valorile Comunitatii europene 

si Internationale cu care rezoneaza intr-o continua admiratie cosmica.   

34. Prin urmare „Conditiile istorice” de care se leaga „indiscutabil” crimile contra 

umanitatii si genocidul subit de poporul român,  ne dezvaluie astfel cum numitul POPESCU-

TARICEANU Calin lunca inca pe „mentalitatea de fantoma comunista”  si când si-a inaltat  

acel zid inexpugnabil al „percinilor grizonati”, dispunând miseleste de arestarea persoanelor 

pentru a se disocia de guvernarea de jaf national, adica exact „Avutia nationala” pe care a 

continuat fara jena pe vremea când era prim-ministru in tandem cu nimeni altul decât cu 

actualul „senator” parvenit BASESCU Traian, predând apoi la stafeta mafiota jaful cel mai 

crud si mizerabil cunoscut vreodata de umanitate, Guvernului (PNL), BOC-BASESCU.  

35. Nu intâmplator subconstientul îl tradeaza pe Mister Popesco-Tariceanu, aducând in 

prim-plan  „calitatea vietii”  care si-a „schimbat natura”  într-un sclavaj fara precedent 

sub teroarea disparitiilor, poporul român declarat LIBER si INDEPENDENT, asistând în 

direct la imbogatirea ilicita a câtorva astfel de mincinosi calificati in dominarea Statului prin 

teroarea functiilor ocupate fara merit, beneficiind de toate privilegiile, printre care, si 

pretentiile de a li construi cavouri la cimitire preferate, dar nu inainde a fi trait in 

indestularea si a unor pensii fabuloase, fara bun simt ridicate la sume halucinante.  

a) Proba DENUNTUL PUBLIC al presei române, Lumea justitiei.ro, de vineri, 12 august 

2016 ora 13:54, cu titlul „STRANIE DECIZIE”, când domnul Bogdan Olteanu (foto stânga) un 

om de mare respect (asa dupa cum a fost aleasa si imaginea pentru comunicarea prin semne, 

fiindca altfel nu se poate bucura cetateanul român de dreptul fundamental la libertatea de 

expresie) a fost târât intre lanturile de sclav premeditate de numitul Popescu-Tariceanu Calin 

(foto, dreapta) si dus in penitenciarele unde „bântuie fantomele lui comuniste”  din sp iritul 

incognitiv al „domeniului posibilului” intins pe imperiul totalitaro-criminal al asa zisului 

„senator” Popescu-Tariceanu”, care în loc sa-si ceara  scuze, si-a insusit „Camarila lui Basescu”, 

naiv neintelegând pericolul social urias unde s-a bagat. In adevaratul comunism de pe 

vremea dictaurii ceausiste de se petreceau asa acte de jaf national, a doua zi tradorii de tara 

erau pe loc condamnati la moarte sau cu dententia pe viata. SA LE FIE RUSINE!!! Nu au urma 

de RESPECT fata de ei- insisi, ce sa mai astepti RESPECT si pentru altii?!!! NICIUNUL nu si-a 

cerut scuze, complexul de superioritate golindu-i de ratiune; de umanitate; de gândire. 
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b) Iata cum se  afla ADEVARUL de ce numitul Popescu Tariceanu Calin este „cel mai 

vehement contestatar al practicilor DNA de azi”, tocmai pentru a disimula ca este angajat in 

climatul vicleniei patologice si fatis sa faca serviciile in tandem cu COMPLOTARI din grupul 

unde se afla si zis „sefa DNA”, aruncând persoane nevinoavate dupa gratii in locul lui (a lui 

Tariceanu).  As zice ca „frumosso” Popesco-Tariceanu Calin a îmbatrânit DEGEABA, uzând 

fatis de „intelepciunea” poporului român, folosindu-se de voturile cetatenilor printr-o 

continua si mizerabila FRAUDA, cocotându-se un presedinte de Senat, astfel parvenit peste 

noapte însusindu-si in nume personal ROLUL si ATRIBUTIILE constitutionale ale SENATULUI 

ROMÂN, in plus sadic: se amuza dând vina pe „fantomele comuniste”. NO COMMENT!!! 

c) Se discuta intr-un interviu realizat recent de  jurnalistul Victor Ciutacu ca „ sefa DNA ar 

fi tinut ascuns un miliard de euro in dosarul „ROMPETROL II” unde Mr.Popescu Tariceanu  

Calin ar avea  culpa la „evaziune fiscala”. Iata de ce  numitul de mai sus a dispus ilegal de 

„ancheta pralamentara” sa o dojeneasca si el un pic pe zis „Sefa DNA” cerându-i socoleala de 

ce a mâncat prajiturile d-lui Oprea Gabriel?  

d) Adica o ancheta care sa o spele pe „colega lui de grup de complotari si crima organizata” 

de condamnare a poporului român la inca 5(cinci) ani de totalitarism criminal, care a 

debordat in Europa, favorizându-l pe acolitul lor, BASESCU Traian, care confirma public ca 

le este seful. Nu mai simplu si onorabil ar fi fost sa-si ceara toti SCUZE si sa treaca in rândul 

fiintelor umane? Fiinca farsa cu „aripile partidului popolar euro pean” ajuns in mâinile 

criminale ale lui bASESCU Traian, nu poate sa mai insele pe nimeni. 

36. În aceste circumstante cu consecinte deosebit de grave se impune cunoasterea  
dovezilor indubitabile si fara echivoc privind presiunile criminale subite de excelenta sa, 
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presedintele Comisiei Europene, Mr. Jean-Claude JUNCKER, care s-a afisat public cu câteva  
ciudatenii impardonabile, cidatenii  intelese  instigare  la ura si dispret, ce au fost 
relevate de presa europeana. 

a) Miercuri, 1 Martie 2017,  www.lemonde.fr  Opinia publica intrentionala afla despre 

una dintre cele mai halucinante  luari de pozitie a lui Mister JUNCKER, care se crede 

autorul „actului de nastere la Uniunea Europeana fara Britanici”. Proba articolul de 

presa de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Prin urmare deontologic s-a constatat darea  în vileag a unei « gândiri dominante » (Gl. 

Bertrand Soubelet) când se remarca tendinta spre o pozitie totalitara, ignorând in mod expres, 

 cu o vadita exacerbare, intentia slabirii pe fond al UE, argumentat juridic de faptul ca  « Actul 

de nastere  al UE » nu poate fi transcendental însusit în nume propriu. 

(2)  Istoric « Actul de nastere al UE »  îl reprezinta in exclusivitate Tratatul de la Paris din 

1951 când s-a creat C.E.C.A  - (Communauté europeénne du chrabon et de acier/Comunitatea 

Europeana a Carbonului si Otelului ), ce avea sa  fuzioneze in anul 1967 cu C.E.E.  – 

(Comunitatea Economica Europeana), Uniunea Europeana de astazi, unde au aderat diverse 

State europene, Marea Britanie intrând Stat membru in anul 1973.  

(3) Aceasta etapa  istorica  fireasca si de înalt respect, scoate la iveala instigarea la URA fata 

de Marea Britanie, pentru INTERESELE de GRUP create in jurul lui Mister JUNCKER, care nu 

avea niciun motiv, nici sa ameninte, dar nici sa lanseze « scenarii de dezvoltare  ale UE fara 

Londres». Cu atât mai mult sa sustina ilegal reuniunea frauduloasa a celor doi presedinti ai 

Camerolor Pralamentului României de joi, 11 mai 2017, respectiv pe numitii POPESCU-

TARICEANU Calin si DRAGNEA Liviu,  constatându-se fara alte dubii, resuscitarea  

semnaturii « statului mafiot basescu », care a jefuit România în complicitate cu câtiva Evrei –

americani, debordând peste granite in toata Europa.  

b) Vineri, 3 martie 2017: Presa europeana, remarca o ciudatenie care atrage noi suspiciuni: 

„Le président du Parlament européen Jean-Claude JUNCKER a présanté au Parlament 

européen cinq  scénarios d’évolution de l’Union Européenne.” Proba extrasul de text de mai 

jos, din articolul publicat pe https://fr.sputniknews.com: „JUNCKER présente cinq 

scénarios de développemnet  de l’UE sans Londres”. 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/
https://fr.sputniknews.com/
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(1) Va rog sa observati ruptura de logica prin care actualul presedinte al Comisiei 

Europene arata  public ca nu se simte bine si ca deasupra presonalitatii sale planeaza o 

presiune criminala: În disperare dânsul a creat  „cinq scénarios de 

développement de l’UE sans Londres”/„cinci scenarii de dezvoltare a UE fara 

Londres (Regatul Unit al Marii Britanii)”(?!), constatându-se fara ambiguitate 

timorarea acestui inalt demnitar, care subit si-a rupt respectul fata de Regatul Unit al Marii 

Britanii, si care gratie ACTULUI ISTORIC EUROPEAN întemeiat prin Tratatul de la Paris 

(1951), Mr.Jean-Claude JUNCKER se bucura de functia înalta ocupata astazi la Comisia 

Europeana al UE si care nu-i indriduieste sa-si adjudece EUROPA in nume persoanal, ca un 

bun al sau, aratând cu „degetul totalitar” unde trebuie atacata umanitatea.  

(2) Chiar si fara aceasta gratie, lipsa acuta a diplomatiei de comunicare publica 

internationala îi lasa domnului JUNCKER un vid de personalitate, care subit îl separa de 

spatiul imperios necesar de inalt demnitar european . Lumea este satula de aroganta, 

ignoranta si lipsa de respect din partea unor „functionari de interes personal si de 

grup”; interesul general fiind lasat in mâna unui grup de crima organizata?!   

(3) Cum sa pretinzi peste noapte ca esti fondatorul unui proiect REUSIT de COOPERARE 

ECONOMICA MONDIALA? Cum sa-i intorci spatele, dupa ce te-ai vazut implinit si realizat pe o 

astfel de functie, bucurându-te de privilegii internationale? 

(4)  Apreciaza specialistii si deontologii in materie ca asa ceva nu poate sa incapa in 

gândirea unui demnitar de acest nivel, numai daca asupra lui exista presiuni criminale, 

fiindu-i teama sa recunoasca adevaratul motiv pentru care s-a aventurat cu cele „cinci 

secnarii de dezvoltare a UE fara Marea Britanie” (???) si care consta în atacul necrutator 

al crimei organizate de „statul mafiot basescu” subit de Regatul Unit al Mariei Britanii - 

UK pentru solidarizarea cu suferinta României (foto) , si pentru care  este de notorietate 

UK  a fost silit de imprejuari sa acepte evident   forma „temporara”, fiindca fondul ramâne 

acelasi; de drept UK oricând poate reintra in drepturile sale depline, la o simpla cerere. 

POPORUL ROMÂN va lupta pentru revenirea „Londres” la locul de gratie si inconfundabila 

onoare pe care Maria Britanie o 

aduce umanitatii. Poporul român 

nu poate uita  sprijinul acordat  prin  

fostul Prim-ministru CAMERON, care 

a incurajat poporul român cu multa 

cladura si mult respect, 

demonstrând ca România nu este 

abandonata nici in Europa si nici in 

lume; in octombrie 2015, Marea 

Britanie (foto) facând de la 

BUCURESTI un semn de salut 

istoric intregii EUROPE si Statelor 

Unite ale Americii, depunând 

omagiile sale la pierderea tinerilor 

arsi de vii intr-un atentat terorist din sala de spectacol „COLECTIV”.  
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c) Luni, 8 mai 2017, Presedintele Comisiei Europene, Mr.Jean-Claude JUNCKER pare sa fie 

fulgerat de o presiune criminala inimaginabila: Cu totul neobisnuit pentru un  „adevarat 

demnitar de  inalta clasa de Comisie 

Europeana”, la un telefon  acesta îl pe 

felicita noul presedinte ales al Frantei, 

Emmanuel MACRON (foto), când ilogic si 

impardonabil,  Jean-Claude JUNCKER a 

redus felicitarile traditionale de evenimet 

la o amenintare directa, replicându-i 

prin de emfaza, ca un adevarat dictator :  

„Les Français dépensent trop”.  

Proba articolul de mai jos: [Union 

européenne: « Les Français dépensent 

trop »], publicat la 9 mai 2017 de 

cotidianul Le Parisien, pe site-ul, 

www.leparisien.fr . 

 

 

 

 

 
 

d) Aceasta atitudine irationala si impardonabila a lui Mister JUNKER, apreciaza 

deontologii si specialistii in materie  reprezinta „Acea sursa de exacerbare a unei stari 

emotionale traite intens, refulând in comportament dintr-o temere profunda sau ura”, 

dând un caracter ostil si de nepermis nu numai la astfel de evenimente, cu atât mai mult, ca  

acest gen de feliciatri au loc intre presedintii Statelor cu relatii traditonale sau nu, ci nu ai 

comisiilor, fie chiar sau chiar ai Parlamentelui european. 

e) In aceste circumstante s-a identificat drept „sursa” de refulare suspecta de comportament 

„temerea profuda” a presedintelui Comisiei Europene, JUNCKER, care ar rezulta indubitabil 

si fara echivoc din coroborarea de TIMP si SPATIU, respectiv: miercuri, 3 mai 2017 (timp) 

organele competente din România, Statele europene si SUA (spatiu), in cauza aveau deja in 

atentie inregistrata lucrarea internationala  „Ultimii aderanti ai  totalitarismului criminal 

„statul mafiot basescu -Vol.IV” », punând in discutie un eventual « audit extern » efectuat de 

Comisia Europeana in anul 2005, care a facut ilegal, operatii de verificare a tuturor 

procurorilor sefi români de la toate PARCHETELE din România la cererea fostului 

presedinte impostor, BASESCU Traian. Astfel procurorii români aflati sub o presiune 

criminala groaznica au fost inlocuiti dupa o singura noapte cu altii « sefi procurori », fiind 

supusi la presiuni criminale in forma continuata, mult mai alarmante; iar recent, la modul 

absurd, tinzându-se catre o recidivare a aceluiasi « audit extern » prin « dispozitia » 

actualului ministru de justitie român, TOADER Tudorel, care sub aceleasi presiuni 

criminale are exact acelasi comportament, vizibil deviat de la axa Statului de drept Român, 

precum Mr.JUNCKER de la axa atributiile sale din Comisia Europeana, de ai zice ca sunt frati 

de aceeasi suferinta.  

http://www.leparisien.fr/
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f) Pe fond, se apreciaza ca fata de noul presedinte al Frantei, Domnul Emmanuel 

MACRON, atitudinea presedintelui Mr. JUNCKER este halucinanta, uitând sau si mai grav, 

ignorând atacurile crimiale subite de Franta; o situatie de exceptie, care impunea incurajarea 

noului si tânarului presedinte al Frantei, Dl. Emmanuel MACRON din partea presedintelui 

Comisiei Europene, mai ales ca Mister JUNCKER dispune de o lunga cariera politica, venind de 

pe aripile unei „miscari populare europene” determinante ca forta politica totalitara 

preluata din mers de catre numitul BASESCU Traian, in centrul Europei – România.   

g) Ceea ce da in vileag ca domnul JUNCKER se afla intr-o satisfactie inactiva, fiind 

conditionat CUM sa se comprorte cu anumiti sefi de State, aratând astfel ca dumnealui nu 

este LIBER sa-si duca mandatul de presedinte la nivel de Comisie Europeana , indirect 

cerând sa-i fie intarita protectia de securitate de care vadit are mare nevoie sau sa fie 

sprijinit sa se retraga din functia publica unde este hartuit de „Camarila lui Basescu”.  

h) De alt fel prezenta domniei sale la votarea ILEGALA a comisiei parlamentare ticluita 

de asa zisii liderii politici „fantome comuniste” din România a avut drept scop sa se 

arunce asupra dânsului indoieli de caracter, fiind asimilat aceeasi „fantoma comunista”, mai 

ales ca sunt de notorietate gravele crime subite de poporul român in concurs cu câtiva Evrei-

americani, identificati de autoritati: „Evrei   bogati”, care „au furat România, au furat pe 

români” (asa dupa cum recunoastea public joi, 3 noiembrie 2016, o alta excelenta, Mister 

Hans Klemm), pâna la disparitia „românilor furati” cu proprietati cu tot, cu scopul colonizarii 

teritoriului României cu expasiune din Est-centrul spre Vestul Europei. 

i) Cu ocazia evenimentului de lucru a domnului JUNCKER de joi, 11 mai 2017 din cadrul 

fraudulos organizat de catre  zis „presedintele Senatului Român” POPESCU TARICEANU 

Calin, de partea cealalta fostul presedinte impostor BASESCU Traian, devenit peste noapte 

„senator”, abandoneaza expres sa mai sprijine Justitia interna si internationala in 

aflarea adevarului, se reasociaza grupului criminal „statul mafiot basescu” creat si recunosct 

public de acesta si transmite în clar  mesajul de intimidare si atac DIRECT asupra institutiilor 

Statului si Statelor europene, imediat, în ziua urmatoare (12 mai 2017), dupa „vizita de 

lucru” efectuata de Mr. JUNCKER in Plenul ILEGAL reunit al Camerelor  Parlamentului 

Român,  numitul Basescu Traian jubilind intr-un entuziasm muribund pe Facebook, plin de 

zel si promisiuni desarte un mesaj vadit criminal adresat public : „Mai târziu, va fi prea 

târziu”, al carui text a fost preluat evident si de presa.  

 

 

 
 

j)În termeni analitici de specialitate, se constata indubitabil si fara echivoc o intentie 

directa de resuscitare a pesonalitatii infractionale de comando ( impernas) a fostului 

presedinte impostor, BASESCU TRAIAN, prin frauda electorala in forma continuata 

ocupând functia si de „senator” asistat impardonabil de excelenta sa, presedintele 

Comisiei Europene, Mr. Jean-Claude JUNCKER, caruia i-a fost ascuns adevarul, domnia sa, 

fiind efectiv racolat pentru a da „greutate si credibilitate” votului fraudulos organizat 

pentru alcatuirea comisiei de ancheta , respectiv de albire a gravelor faptelor penale, pe 

fond comise de numitul BASESCU TRAIAN, inscenându-se o ancheta hybrida, tip „sarlatanie 
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caldarareasca”, care sa produca efectele de uitare a adevaratelor fapte comise de acesta.  Aici, 

deontologii au recunoscut latura sadica a acestor infractori, care se distreaza si se amuza  

continuu pe suferinta cetatenilor români si europeni, vatamându-le cu grave consecinte 

drepturile internationale, amenintând direct SEFII de STAT ai lumii.      
 

37. ADEVARUL ABSOLUT din cauza, care potrivit principiului de aflare a adevarului pe  

ACTIUNI directe si indirecte în TIMP si SPATIU, demonstreaza idubitabil si fara echivoc 

SCOPUL FOLOSIRII, joi, 11 mai 2017 a „COMISIEI EUROPENE” reprezentata de 

presedintele in exercitiu – Jean-Claude JUNCKER, pentru sustinerea incompetentei  de 

„anchetare persoane” a comisiei parlamentare ilegal alcatuite, în concurs cu fabricarea de 

PROBE PROVOCATE.  Documente  

a) Drept urmare, fabricarea probei de care sa se foloseasca initiatorii grupului organizat la 

Senat si Camera Deputalior din România, (Popescu Tariceanu + Dragnea) la sesizarea penala 

din 3 mai 2017, incumba acea dubla actiune caracteristica psihologiei grupului 

infractional identificat „statul mafiot basescu”: pe de o parte sa induca  public ca prezenta 

presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude JUNCKER acopera ILEGALITATEA 

intocmirii COMISIEI de ANCHETA a Senatului si Camerei Deputatilor din România , prin 

uzurparea in forma continuata si agravanta a  ROLULUI si ATRIBUTIILOR Parchetului 

de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie (forma initiala a infractionalitatii fiind 

descrisa de la pragraful 111 la pargarful 123, pag.55-57 din Sesizarea penala Vol.IV din 3 

mai 2017);  iar pe de alta parte,  mincinos sa induca opiniei publice internationale ca 

presedintele Jean-Claude JUNCKER ar fi implicat in mizeria totalitarismului criminal 

identificat pe teritoriul României cu debordarile-i  de notorietate de pe întreg teritoriul 

EUROPEI, SUA si alte State ale lumii, in realitate dumnealui, aflându-se sub o vadita 

presiune criminala asa dupa cum s-a aratat cu probe inconturnabile la prezentul capitol. 

b) Astfel, aflarea adevarului absolut, instantaneu este  relevat începând chiar cu  prima 

etapa de TIMP si SPATIU de identificare a infractionalitatii, respectiv, TIMP = Marti, 25 

mai 2017, ora 16:34; SPATIU = Camera Deputilor (Parlamentul României) , potrivit 

carora presa româneasca denunta public : „EXCLUSIV – Componenta Comisiei speciale 

de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor”, care  asa dupa cum dezvaluie presa „au 

adoptat un raport comun asupra scrisorii gruparilor parlamentare PSD si ALDE”,  deja 

„supus votului plenului 

Parlamentului miercuri 

25 aprilie 2017” , fara 

precedent urmând sa 

investigheze 

fraudulos la „frauda 

alegerilor 

prezindentiale din 

2009” asa dupa cum 

rezulta din  proba 

concludenta aratata de 

textul scanat alaturat.  
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(1) In aceste circumstante  aflam gruparea initiala de crima organizata  contra 

ORDINII CONSTITUTIONALE cu CONSECINTE DEOSEBIT de GRAVE , formata la  început 

„partial” asa dupa cum a denuntat cu foarte multa experienta de investigatie jurnalistica 

echipa cotidianului Lumea Justitiei.ro, demascându-se astfel existenta unor memebri fideli ai 

„statului mafiot basescu” prin aderarea în grup infractional al autorilor „scrisorii 

gruparilor parlamentare PSD si ALDE”, pe fond liderii care au preluat puterea legislativa a 

poporului român prin FRAUDA ELECTORALA de proportie de la alegerile din 11 

DECEMBRIE 2016, idetificându-se in acest context cu nume si prenume, urmatorii 

suspecti/mafioti organizati sa continue DISTRUGEREA STATULUI ROMÂN prin crimele contra 

umanitatii si genocid de notorietate indentificati pe teritoriul României: În frunte a fost numit 

zisul Presedintele comisiei, deputatul DRAGNEA Liviu (PSD), care figureaza în calitate de 

presedinte a Camerei Deputatilor, urmat de: senatorul NICOLAE Serban (PSD); deputatul 

de sex femeiesc, CALOTA Florica Ica (ALDE); deputatul NICOLICEA Eugen (PSD); deputat de 

sex femeiesc CATARGIU Steluta (ALDE); deputatul WEBER Mihai (PSD); deputatul CAPRAR 

Dorel Gheorghe (PSD) si de deputatul PLESOIANU Liviu (PSD).  

(2) Va rog sa observati ca ceasta grupare, ulterior sesizarii Vol.IV din 3 mai 2017, la 

data de 11 mai 2017 va fi completata cu alti aderanti si sustinatori ai „statului mafiot 

basescu”, remarcându-se in acelasi timp ca trei persoane din acest grup subit s-au retras: 

chiar si presedintele comisiei, DRAGNEA Liviu, ceea ce indica ca s-a trecut la „spargerea 

asocierii de savârsire infractiuni ca INITIATOR de constituire a grupului criminal” , ceea 

ce disvulga ca acesta a mizat pe prezenta lui Mister JUNCKER, luat drept o umbrela de 

adapost pe vreme rea; deasemeni s-a mai retras senatorul NICOLAE Serban, care a 

demisionat pur si simplu, parasind functia de presedinte a Comisiei juridice a Senatului, 

ceea ce indica ca s-a desolidarizat de „statul mafiot basescu”, probail analizând profund 

contextul ilegal in care se urmarea obtinerea acestei comisii de ancheta, dânsul fiind si un 

„bun jurist” când vrea; s-a mai retras doamna CALOTA Florica Ica, fara indoiala din acelasi 

motiv de a fi constatat frauda grosolana pusa pe treaba sa dispuna de o ancheta extrem de 

periculoasa, cu atât mai mult ca in concurs de savârsire infractiuni a fost grav amenintat 

in direct pe postul Antena 3, PROCURORUL GENERAL al ROMÂNIEI, domnul Augustin 

LAZAR, precum ca dumnealui „va plati” pentru ca a dispus legal si in deplina 

competenta procedurala de urmarirea penala din 24 aprilie 2017 pentru aceeasi cauza.  

(3) Pe fond presa româneasca atrage atentia unei neintelegeri de a fi fost numita 

componenta comisiei criminale in intregul ei (se pare, aceasta chiar a fost votata la data de  

25.04.2017), adica in numar de 15 persoane dupa cum prevede Regulamentul Camerei 

Deputatilor, însa in conditiile neconditionate  a unei anchete exclusiv pentru  senatori 

sau deputati, prevazute de ART.72 din Constitutie, potrivit unui rechizitoriu dispus a fi 

deferit Justitiei de catre Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, în niciun 

caz o anchetare de liber arbitru al zisei comisii parlamentare pentru persoane care nu 

îndeplinesc functia de senator sau deputat, fara drept, in afara legii dupa cum au procedat 

cei de mai sus, demonstrând pe viu dominarea criminala in forma continuata a 

procurorilor din România prin puterea politica ocupata printr-o miscare populara 

infractionala, în  plus  însusita prin frauda electoarala, incercând sa intimideze organele 

competente cu prezenta impardonabila a Mr.Jean-Claude JUNCKER, planând aceeasi 
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ghilotina criminala pentru procurorii verificati ilegal in anul 2005 prin „auditul exteren” 

dupa cum presa a denuntat ca ar fi Comisiei Europene de atunci (2005), ceea ce obliga pe 

actualul presedinte, Mr.JUNCKER sa se fi abtinut de la orice ispita oferita de aripa 

„miscarea populara”, care printr-un pleonasm, a devenit „partid” in România  - Partidul 

Miscarea Populara – PRM sub ingrijirea directa a cuplului de amor de jaf national, UDREA 

ELENA si BASESCU TRAIAN (deontologic ori îi spui „miscare” ori „partid” ori „front”).  

(4) In concret, alta categorie dupa calitatea persoanei nu este permisa de catre 

CONSTITUTIA în vigoare a Românei sa fie anchetate  persoane de catre „comisia 

parlamentara” din speta, ceea ce trebuia OBLIGATORIU sa cunoasca Excelenta sa, Mr. Jean-

Claude JUNCKER - Presedintele Comisiei Europene, aflat in exercitiu si prezent in Sedinta 

celor doua camere, Senatul si Camera Deputatilor, joi, 11 mai 2017.  
 

c) A doua etapa de TIMP si SPATIU de identificare a infractionalitatii: TIMP = Joi, 11 

mai 2017, ora 16:45; SPATIU = Senatul Român, când in flagrant delict este dezvaluit public 

in CONCRET actiunea de CONSUMARE a faptei penale de COMPLOT de atac criminal asupra 

INSTITUTIILOR de BAZA a STATLUI in materie de aparare, ordine publica , securitate si 

siguranta nationala; fapta penala, savârsita in concurs si forma continuata cu fapta penala de 

UZURPARE TOTALA a ROLULUI si ATRIBUTIILOR    Parchetului de pe lânga Inalta Curte de 

Casatie si Justitie, pe fond, intimidând si blocând cercetarea penala pusa in miscare 

absolut legal, la data de 24 aprilie 2017, de catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de 

Justitie si Casatie, identificându-se astfel TENTATIVA in forma consumata de nabusire a 

infaptuirii actului în Justitie prin zadarnicirea aflarii adevarului, cu exercitarea unei 

presiuni criminale de amenintare directa si asupra ROLULUI si ATRIBUTIILOR si 

INDEPEDENTEI Justitiei Române separate in Stat, potrivit Constitutiei Române in vigoare.  
 

(1) Se depune Proba 

concludenta, componenta 

absolut ilegala a acestei comisii 

alcatuite din 15 persoane, care 

au fost votate, joi, 11 mai 2017,   

dupa ce „discursul plin de 

mesaje mafiote” al asa zisului 

„presedinte al Senatului 

Român”, respectiv numitul 

POPESCU TARICEANU  Calin, l-

a ridicat in slavi cu o fatisa 

flatare si o grava amenintare 

pe Presdintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude 

JUNCKER, ca doar si doar, 

numai „cuvintele alese” ale 

acestuia purtate de aripile 

„partidului popular”  de unde 

vine înseamna ceea ce aprofunda cu ironie sadica in discursul sau muribund drept 

„comunitatea de comunitati a Uniunii Europene”. Se observa indubitabil mobilul de URA 
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si DISPRET degajate in aura unei vadite razbunari de numitul POPESCU TARICEANU Calin 

fata de actul istoric european prin care Statele Europene au consimtit o cale de 

dezvoltare economica în EUROPA.  

38. Prin urmare va rog sa observati ceea ce specialistii si deontologii in materie numesc : 

„Le profile particulière de la nature humaine de l’hétéronimie”/ „Profilul particular al naturii 

umane viciate”. 

a) În concret un obstacol voit venit din afara legilor care guverneaza profilul 

particular/personal al fiintei umane, si care astfel, demasca indubitabil si fara echivoc 

INTENTIA DIRECTA DE FRAUDA, in PUBLIC, uzându-se de ABUZUL de PUTERE emanat de 

Senat si Camera Deputailor, care a divizat Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie 

si Justie, cu consecinte deosebit de grave, creind o falie in Justitie - un „alt Stat” in Statul de 

drept - falie identificata astfel indubitabil si fara echivoc „statul mafiot basescu”, care prin 

presiuni criminale  in forma continuata insista in fata Comisiei Europene si opiniei 

internationale sa anihileze  ROULUL STATULUI DE DREPT si principiile DEMOCRATICE. 

CEEA CE ESTE EXTREM DE GRAV!!! 

39. Probarea indubitabila si fara echivoc a „profilului particular/personal” care a creat 

„voit”, adica cu buna stiinta, în afara Constitutiei in vigoare, un „obstacol” de natura sa 

insele opinia publica internationala ca o astfel de comisie poate ancheta „orice persoana”, in 

mod expres, folosindu-se de CONFUZIA CRIMINALA intentionat creata, uzând  de pretextul: 

„audierea oricarei persoane”, care intr-adevar deschide calea unor audieri a milioane de 

persoane, dar strict pentru aflarea adevarului în ce priveste cunoasterea  infractiunilor 

savârsite de un senator sau deputat, prevazut de ART.72 din Constitutie. ALTCEVA aceasta 

comisie de ancheta zis parlamentara NU ARE COMPETENTA sa audieze.  

40. Prin urmare aceasta grava infractionalitate a numitilor lideri PSD si ALDE, respectiv 

DRAGNEA Liviu si  POPESCU TARICEANU Calin, de a fi creat pe fond la cauza poporului 

român, o  „comisie de exterminare a unor persoane si institutii ale statului expres 

urmaite în timp si spatiu”, (tocmai pentru ca acestea detin documente si acte cu fraudele 

savârsite de „liderii PSD si ALDE” de mai sus), a deschis calea de audiere a milioane de 

telespectatori din intreaga lume care au asistat MARTORI OCULARI la infractiunile savârsite 

de SENATORI si DEPUTATI, cu îndeplinirea elementelor constitutive ale ART.72 din 

Constitutia in vigoare, identificându-se in concurs latura constitutiva de savârsire infractiuni 

in flagrand delict in direct la sedinta de joi, 11 mai 2017, si când cu precadere si de urgenta 

se impune retinerea autorilor „SCRISORII semata de cei doi initiatori Popescu-

Tariceanu Calin si Dragnea Liviu”,  si pusa in valoare, se pare de senatorul PSD, NICOLAE 

Serban, care a dat bir cu fugitii, ulterior, REFUZÂND orice implicare in componenta acestei 

comisii absolut ilegale, pe fond senatorul DENUNTÂND existenta unui COMPLOT extrem de 

periculos, denunt caruia i s-a alaturat si deputata CALOTA  ICA  Florica (ALDE), care la fel, a 

refuzat sa mai faca parte din gruparea de crima organizata astfel constituita. 

41. Deasemeni va rog sa observati ca fuga „presedintelui initial numit al  acestei comisii 

zis de ancheta parlamentara”, respectiv numitul DRAGNEA Liviu, divulga fuga de 

responsabilitate, fortând printr-o vadita presiune criminala sa-i preia functia 

muribunda de acelasi „presedinte”, insitignând pe senatorul PSD, Mihai FIFOR; domnul 
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FIFOR astfel scoate la iveala adevarul incontestabil ca se afla pe lista persoanelor vizate 

pentru o eventuala exterminare, altfel acest cetatean român nu ar fi accepatat sa se 

asocieze cu gruparea de crima organizata si sa favorizeze infracto rul. 

42. In fine ca sa para ca aceasta comisie de exterminare a institutiilor de baza a statului 

este in buna forma, au fost capturati sub aceeasi presiune criminala senatori si deputati de la 

celelate partide, pentru a simula ca s-ar afla chipurile in opozitie, respectiv cei de la USR 

(Uniunea Salvati România); PNL (Partdul National Liberal) si UDMR (Uniunea Democrata a 

Maghiarilor din România). Ceea ce este FOARTE GRAV!!!  

43. Pentru aceasta, cotidianul Lumea Justitiei.ro, face o mutare extrem de inteligenta de 

legitima aparare prin anti-logica, lasând de la sine, incadrarea faptelor sa fie stabilita prin 

metodele cunoscute in Stiinta dreptului, respectiv, analogia; a fotiori; per a contrario si 

metoda gramaticala, ceea ce indubitabil si fara echivoc se materializeaza printr-un denunt 

public prin umatoarea expresie: „Evident, împotriva infiintarii comisiei au votat 

parlamentarii PNL si USR, sustinatori declarati ai institutiilor represive ale statului 

român.” Per a contrario,  punându-se in atiteza REFUZUL si totodata DENUTUL 

parlamentarilor PNL si USR, respectiv a d-nei Luica VARGA (PNL), d-lui Daniel 

FENECHIU(PNL), Cezar PREDA(PNL), d-lui Mihai GOTIU (USR) si Eduard DARCA (USR), 

dând in vlileag fraternizarea parlamentarilor PSD si ALDE din plen, surprinsi in flagrant delict  

cu un grosolan fals in acte publice savârsit in concurs de infractiuni cu consecinte deosebit de 

grave si forma consumata,  joi, 11 mai 2017.  

44. In aceste circumstante a fost consumata in concurs si forma agravanta fapta penala de 

fals in declaratii publice fara urma de RESPECT si RESPONSABILITATE din partea 

AUTORILOR si ulterior INSTIGATORILOR suprinsi in flagrant delict  si idetificati cu nume 

si prenume: DRAGNEA Liviu si POPESCU TARICEANU Calin , cel din urma se pare, fiind cel 

mai periculos totalitarist aderant al „statului mafiot basescu”, confirmând fara eroare ca joaca 

rolul unui elemnt infiltrat in distrugerea României si a Europei, neezitând sa atraga INTRIGA 

intre Uniunea Europeana si Federatia Rusa , acesta fara urma de respect si recunoastere 

fata de CULTURA EUROPEI în intregul ei,  dezlantuindu-si incapacitatea de „a reveni la zilele 

noastre” public amenintând :  „Nu este de aceea de mirare ca, deîndata ce totalitarismul 

comunist de tip sovietic a fost aruncat la groapa de gunoi a istoriei, România s-a îndreptat în 

mod spontan, alaturi de celelate natiuni din Europa centrala si de est, catre Uniunea 

Europeana.(...) Pentru a reveni la zilele noastre, n-ar trebui sa lasam sa cada astazi, in locul 

cortinei de fier care separa cândva Europa in curs de integrare de Europa dominiatiei sovietice, 

alte cortine, de data aceasta de catifea, menite sa opereze distinctii in interiorul statelor -

membre, ca si între statele-membre.”  Proba foto si text extrase din publicatia Lumea Justitiei 

(Luju.ro)de joi, 11 mai 2017, ora 17:04, de mai jos. 
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a)  Cercetarea epistimologica de la fata locului (Palatul Parlamentului Român - Bucuresti) a 

concretizat  fara eroare  psihologia infractionala a totalitarismului criminal identificat  pe 

teritoriul României, când artizanii acestuia incearca pe toate caile sa ascunda REALITATEA 

OBIECTIVA a jafului national si crimelor contra umanitatii subite de populatia româna 

si cea europeana, luând alibi inventia cu substrat de instigare la ura : „totalitarismul comunist 

de tip sovietic”, iresponsabil aratând ca pe teritoriul României „a fost aruncat la groapa de 

gunoi a istoriei”, cu aceeasi viclenie patologica, adjudecându-si în nume propriu 

personaliatatea de „Uniune Europeana”, hoteste atragând atentia la o „revenire a zilelor 

noastre” punând conditia aberanta a altor cortine trase de Rusia, insa de catifea,  cu o vadita 

INSTIGARE, chiar totatalitaristul in persoana identificat in grupul de crima organizata, 

POPESCU-TARICEANU Calin cutându-si subterfugii, ocolind ADEVARUL OBIECTIV al 

cauzei României, cautând nod in papura, dând „vina pe altul”. 
 

b)  Or, nimeni nu poate nega, ceea ce însusi ploiticienii de mare clasa din RUSIA au 

OBSERVAT la timp istoric, ca ideologia pusa in practica de politica comunista, mergea pe o 

cale nepotrivita cu constitutia marii culturi mostenite de poporul rus si ca trebuia 

schimbata cu o alta ideologie, care la nivel mondial, prin contriubutia extraordinara chiar al 

presedintelui Rusiei de atunci, Mihail GORBACIOV, poporul rus s-a bucurat de o tranzitie 

democratica puternica si rapida, sigur de statutul sau de tara europeana prospera : 

economia a fost pastrata intact, dezvoltându-se fulminant, iar rata mortalitatii a cunoscut o 

scadere istorica.  

 

 

Axioma lansata de actualul presedinte al Federatiei Ruse,  

Vladimir PUTIN (foto), « Acela care nu regreta Uniunea Sovietica,  

nu are inima, iar acela care vrea sa se reîntoarca la ea, nu are  

inteligenta. », a dobândit aura istorica cu valoare intrinseca .  

 

c) Prin confrunatrea acestui MARE ADEVAR ISTORIC, în România fostii politicieni comunisti, 

si-au ucis liderul, pe Nicolae CEAUSESCU alaturi de sotia lui, Elena CEAUSESCU, instalând un 

totalitarism criminal barbar de acumulare de capital privat si comert ilegal, disturgând 

iremediabil economia nationala, degenerând in exterminarea populatiei românesti prin toate 

mijloacele de ucidere in masa cunoscute de omenire pe ruinile celui de-al Doilea Razboi 

mondial: spitalele servind drept lagare de exterminare, pe un plan de atac extrem de 

periculos, tinzând catre destabilizarea statelor europene din Est-centrul Europei catre Vestul 

acesteia, de notorietate fiind atacurile subite  mai întâi chiar de Federatia Rusa atrasa de o 

INTRIGA CRIMINALA  bine ticluita în UKRAINA, prin care se urmarea eticheta „Rusia 

agresevia” in Europa de Est cu scopul destabilizarii nu numai a RUSIEI, ci a Europei in intregul 

ei, si astfel sa fie atarsa intr-un conflict de proportii cu USA, pentru a avea alibi  acoperirea  

românilor disparuti in masa, cu multa viclenie urmarindu-se un razboi intre România si 

Ungaria, ale caror dirijanti politici au incalcat cu grave consecentie Tratatul de Pace de la 

TRIANON, semnat la Paris in iunie 1920; apoi au urmat atacurile de notorietate in  celealte 

State europene importante:  FRANTA, GERMANIA, BELGIA si MAREA BRITANIE, amenintând 
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orice solidarizare cu România pentru a fi salvata de la COLONIZAREA efectiv ticluita de  

TRADATORII si INALTII TRADATORI DE TARA, acum identificati cu nume si prenume.  

d) Este de notorietate disparitia fara urme a peste 7 milioane de români, prin toate metodele 

de exterminare:  
 

(1) Înruinarea expresa a Institutului Cantacuzino, 

producatorul de vaccinuri la nivel 

national si european, lasându-se 

populatia autohtona EXPRES pentru 

disparie prin contaminarea bolilor 

mortale, iar atunci când autoritatile au 

intervenit pentru îndreptarea acestui 

genocid premeditat, cu intentie 

directa inaltii tradatori de tara,  au 

inoculat un „vaccin neconform”, direct 

ucigator, care se probeaza alaturat cu  

Reportajul TV „România furata” 

difuzat sâmbata 12 decembrie 2015  

ora 17:19;   
 

(2) Deteriorarea expresa a spitalelor;  

(3) Folosirea dezinfectantilor îndoiti cu apa special pentru a crea plagi cauzatoare de moarte;  

(4) Abandonarea tratamentului multianbiotic pentru TBC, lasati bolnavii expres sa moara cu 

tratamnente neconforme, calculat pe fiecare zi, luna, an etc.    

(5) Si toate acestea pentru lacomia imbecila a câtorva functionari, pardon, de cacat, 

fara educatie, fara cultura, fara fibra umana dar nici animala, dar care acum ies cu 

nesimtire si instiga, natiunile intre ele, inducând cu sarlatanie dupa sarlatanie ca 

„totalitarismul de tip sovietic a fost aruncat la lada de gunoi a istoriei”, dar ca acesta 

„bântuie o fantoma in viata poprului român” . Cum poti veni in fata opiniei publice cu o 

astfel de gândire?!  

(6) CONTRAR acestor subterfugii mizerabile, aflându-se astfel ADEVARUL OBIECTIV, când 

populatiile europene se confrunta pentru prima data in istoria lumii, cu un „totalitarsim 

criminal de rzultat hybrid:  basisto-kovesisto-popesco-tariceanist”. 
 

e) Iata de ce PUBLIC se impun SCUZELE acestor aventurieri de imbogatire ilicita, si 

atragerea raspunderii penale a acestora, pentru ca si-au permis sa-si creeze in paralel cu 

Statul Român o putere de dominare criminala prin teroarea disparitiilor de vieti 

omenesti cu proprietatile lor cu tot. Sa le fi rusine, daca o mai au cel putin simptomatic 

urma de regret pentru tot ce au cauzat rau omenerii, tot ar însemna un „ceva” pentru ei.  
 

45. Prin urmare va rog sa observati cum COMPLOTUL organizat fara urma de 

responsabilitate in sânul Camerei Deputatilor si Senatului Român,  cu un abuz de drept 

confirmat din toate punctele de vedere savârsit in concurs de infractiuni, aseaza in vârful 

piramidei totalitare pe un fost jurnalist, respectiv pe numitul TURCESU Robert , care inzestrat 
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cu un talent al mincinosului sluga directa a totalitarismului basisto-kovesito-popesco-

tariceanist, nu suprinde opinia publica ca a juns membru al comisei totalitare 

parlamentare astfel premeditate, drept reprezentant al „partidului popular” din 

România, care de notorietate are reprezentanti lideri si intemeiatori pe fostul presedinte 

impostor BASESCU Traian si amanta acestuia, UDREA ELENA, dupa ce pe mandatele 

acestuia au distrus România ca lideri PD si ulterior PNL,  ticluindu-si fuga catre o alta 

„orientare politica europeana” pentru a avea sprijinul sarlataniei de  imagine, iesind la 

iveala „gândirea” de santaj imaginar, acum aratându-l cu degetul totalitar pe Mr. Jean-

Claude JUNCKER. 

46. În preludiul de amor nebun pentru continuarea represiunii populatiei practicate si 

intrenute de Directia Nationala Anticoruptie, prin zis sefa acestuia, KOVESI Laura Codruta, 

caruia acum i se inchina „comisia parlamentara criminala” sa o spele de faptele penale de  

favorizare a lui BASESCU Traian pentru grosolana frauda a alegerilor tocmai din 2009 când 

acesata era procuror general, numitul jurnalist - TURCESCU Robert, mai sluga decât toate 

slugile de jurnalisti ai totalitarismului criminal astfel identificat, pentru a spala crierul opiniei 

publice si-a permis sa atraga miseleste in imagini si vadit sa-l conditioneze  sa vorbeasca 

duminica seara, 6 martie 2016, pe cetateanul american, Darrien White (calculat sa fie pe 

post atunci când audienta era maxima) pe care se pare il cunostea foarte bine si astfel sa-l 

afiseze drept aderant totalitar pe un dialog ticluit cu premeditare la o emisiune a televiziunii 

lui private confectionata probail din veniturile ilicite din munca lui fictiva de „COLONEL”; 

dialog care a fost preluat de presa (foto) . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. In urma analizei juridice si a investigatiilor epistemologice facute de specialistii in 

materie de la fata locului, s-a constatat indubitabil si fara echivoc, ca urmare a aliantei 

premeditate la o televiziunea indusa „privata” a lui Turcescu Robert, dar care deontologic 

are statut de „emitator public” ca toate posturile, dialogul astfel realizat  nu mai prezinta 

niciun fel de credibilitate, cazând în derizoriul totalitar al „statului mafiot basescu”.  
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48. În realitate, cetateanul american, 

Darren WHITE (foto, alaturi de Kovesi 

Laura Codruta) în facatura de dialog de pe 

postul „privat” al lui Turcescu, acesta traia 

regretele unei dulci si ametitoare nostalgii 

declansate de o despartire idilica de „Laura”, 

cea care a dispus de cercetarile abuzive ale 

anumitor politicini  si oamnei de afaceri si 

despre care se tot bâlbâia Darrien, 

invârtindu-se in jurul cozii in dialog ca ar fi 

altii care dau comanda, ci nu BASESCU 

Traian, ferindu-se ca dracu’ de tamâie sa-i 

pomeasca numele acestuia.   

49. Astfel constatându-se ca Europa de 

Est a subit o imixtiune de proportii a unor 

cetateni americani. Si acesata este de 

NOTORIETATE.  Se urmarea tinta unui 

conflict intre România si Ungaria, in care 

sa fie atrasa  chiar SUA în cazul in care 

tentativa nu reusea; aici INTRIGA 

criminala intre natiuni, fiind identificata 

drept un flagel de experimentare pe 

poporul român devenit un sclav cobai 

pentru exterminarea populatiilor 

autohtone, dar nu numai a României; se 

urmarea si a Ungariei, Frantei, Germaniei, 

Belgiei, Regatului Unit al Marii Britanii, 

Federatei Ruse si Ukrainei, „etniile si religia” fiind luate drept alibi de conflicte de 

destabilizare a Statelor, inclusiv  SUA.  Intr-o singura terminologie, de subjugare a 

EUROPEI în intregul ei prin ruinarea SUA, fostul presedinte Barak Obama, aici dovedindu-

se a fi extrem de vulnebaribil si credul, de parca „tot ce zbura era bun de mâncare”.  

(1) Astfel, aceasta fotografie, aratata aici, mai sus, in dreapta, care circula pe Internet intr -un 

Album triumfal al unui amor plin de amintiri nostalgice dintre „Laura de la Dunare si Darren 

de peste Ocean”, devine la prezentul capitol o proba concludenta prin care se demonstreaza 

ca numitul super-sluga a totalitarismului criminal, TURCESCU Robert, ascundea adevarul, 

confirmând statutul lui de MINCINOS ABSOLUT, întrucât  fotografia din dreapta probeaza 

ospatul de care s-au bucurat cei „doi indragostiti” (Laura si Darren) la „Praznicul 

porcului” – o traditie a satului românesc consfintita de „sacrificarea porcului de Craciun” când 

se face pomana cu o bucatarie traditionala din carne de porc si maruntaiele acestuia, „fuduliile 

fripte” fiind rezervate „barbatului ales”, sa impresioneze cât este de tare. Pomana s-a petrecut 

la gospodaria unei familii de tarani dintr-un sat de la poalele Carpatilor României, cu mult 

înaitea dialogului de duminica seara, 6 martie 2016, realizat in pricina de Mister 

TURCESCU, care in plus figura si „COLONEL” platit fictiv de la Bugetul Statului, facând corp 
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comun cu o gasca intreaga cu astfel de privilegii fictive sub protectia directa a zisei „sefe 

DNA”, care la rându-i era si ea un alt „COLONEL” fictiv platit de la acelasi Buget de Stat, 

apreciindu-se de catre specialistii si deontolgii in matereie ca „familia de tarani cu porcul” s-ar 

afla pe lista de exterminare pentru proprietatile pe care le detine; familia a fost aleasa martor 

jenant, iar cetateanul american, Darrien Whaite, la rându-i devenind vulnerabil in fata unui 

eventual santaj imaginar sau real; intelligentsia-i amortita precum un mugur de perja pe o 

ramura roditoare, nu l-a ajutat sa intuiasca, ca „Laurei” i se potriveste un barbat inalt, cu 

brate si picioare lungi, sa poata sa-i cuprinda mijlocul, nesatisfactia „Laurei”, observându-se 

bine in expresia emotionala de pe chipu-i plin de distractie: cârneste din nas fotografului, 

abtinându-se sa izbucneasca în râs, retinându-si starea cu o gura de cafea, in timp ce admiratia 

de „cuplu îndragostit” se putea citi doar pe asortarea imbracamintei. Iata cum subiectivitatea 

lui Darren a rabufnit, atunci când  se bâlbâia in direct, „am mari indoieli ca Laura este loiala”. 

(2) Se pare ca „Laura”, pardon, „l-a tras cu curu’ pe gheata” pe american, deoarece Darren 

White, in emisiunea lui „Colonelu’ TURCESCU” s-a dat de gol  in clar, ca este inghesuit, fortat 

de imprejurari sa o sustina în idila lui pe „Laura”, cu „popularitea”, probabil sperând ca se va 

intoarece sa-i aline ranile provocate, indus cu o viclenie de inteligent format in comunicare 

mincinoasa, în direct de catre acest TURCESCU Robert ca ar fi vorba de popularitatea 

represiunilor criminale si cu toate acestea apreciata pentru caderea României sub 

dominatia totalitarismului criminal si astfel sa se prelungeasca agonia României cu inca un 

mandat de „sef criminal DNA”. Ceea ce s-a si întâmpat in zilele urmatoare. 
 

(3) De aceasta data urmarindu-se distrugerea INSTITUTIILOR STATULUI de aparare, 

ordine publica, securitate si siguranta nationala; EXACT ceea ce astazi coroboreaza de 

plin drept penal international cu actiunile consumate in DIRECT prin frauda zisului 

presedinte al SENATULUI Român, POPESCU-TARICEANU Calin, prin votarea ilegala a 

comisiei totalitare de exterminare a celor vizati ca jeneaza prin eforturile lor  

profesionale angajate fata de Statul Român sa repuna in normalitate viata si  drepturile 

fundamentale si internatioanle ale poporului român.  

(4) Mai mult decât evident se probeaza ca jurnalistul sluga-totalitara, Colonelu’ 

TURCESCU Robert, devenit peste noapte membru al „partidului popular” (aripa Mister 

Juncker, aduasa in România nu întâmplator), arata ca sunt cu totii, buni amici de sustinere a 

totalitarismului criminal identificat pe teritoriul României, incalcându-se cu grave 

consecinte  suveranitatea României.  

(5) Procesul de sedimentare a aderantilor totalitarismului criminal, astfel idetificati cum s-

au organizat EXPRES in centrul EUROPEI,  scoate la iveala ca Mr.Darren WHITE are mare 

nevoie de protectie; dânsul fiind vadit EXPUS unui SOC de IMAGINE de asociere în gasca 

criminala identificata pe teritoriul României, unde fostii ambasadori ai SUA deasemeni sunt 

identificati COMPLICI in distrugerea României cu debordari in Europa.  

(6) Se zvoneste de presa ca „Laura Codruta Kovesi de la Praznicul porcului” si-ar fi aranajat 

ambasador SUA pe Mr. Darrien White si ca la inceputul lunii iunie acest an (2017) acesta îl va 

inlocui pe inconfundabilul traficant de influienta internationala , Excelenta lui, Hans 

Klemm – actualul ambasador SUA la BUCURESTI  (foto), sanctionat de Consiliul Superior al 

Magistraturii pentru grava imixtiune in JUSTITIA EUROPEANA. 
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Nota deontologica: Pentru inaltuarea oricarei CONFUZII:  Imaginea excelentei lui, Hans Klemm nu 

este trucata sau inlocuita cu a excelentei sale, pesedintele Comisiei Europene, Jean-Claude JUNCKER. 

Se aseamana la infatisare, dar nu sunt nici frati, nici verisori, ci doar pare sa faca parte din aceeasi 

familie ontologica descoperita in Est-centrul spre Vestul EUROPEI si despre care a fost STRICT 

INTERZIS sa se faca opinii/comentarii, altfel acuzatia de antisemitism nu mai putea fi inlaturata, iar 

europenii riscau sa-si piarda locurile de munca, fiind siluiti sa le sufle intre coarnele acestora, utându-

se constienti si siderati cum populatiile autohtone sunt „fara urma” ticluite pentru disparitii in masa.  

 

(7) Prin urmare oficial, Consiliul Superior al Magistraturii CONFIRMA cu proba 

autentica la cauza poporului român si al Europei - dosarul OTP-CR-289/15, pentru 

paragraful 3.12 si urmatoarele de la pag.15, cauza aflata pe rol la Curtea Penala 

Internationala –Haga, potrivit sesizarii penale internationale din data de 9 dec.2014 si 

completarile ulterioare din 12 august 2015 si urmatoarele puse la zi.   (Proba foto si text, 

scanate de mai jos) 
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50. Condiderente care evidentiaza si o legatura de cauzalitate de neînlaturat, privind 

aspectele prezentate, 

dezbatute si probate in  

sesizarea din 21 martie 

2016 (foto si extras de text, 

alaturat), confirmându-se 

astfel, indubitabil si fara 

echivoc constatarea unei 

presiuni criminale subite, 

cu DEDICATIE SPECIALA 

pentru cetateanul american 

Darren White – se spune 

fost sef al Seviciilor Secrete 

pentru Europa de Est, 

aflându-se astfel 

raspunsul la întrebarea  

pusa de presa de buna credinta din România si redactata in partea de jos a imaginii celor doi 

„artizani ai praznicului porcului”: „politicieni straini în România?”   Unul dintre acesti 

„politicieni straini” fiind descoperit fostul ambasador al SUA, Mr. Mark GITESTEIN, ocupând 

postul de DIRECTOR  al FONDUL DE STAT PROPRIETATEA – adica  director la Fondul Statului 

Român, numit strategic, de acolitul lui, Basescu Traian in ultimul an de mandat muribund al 

acestuia din 2014. Inalta tradare fiind lasata la vedere, iar colonizarea drept un semnal 

clar  de amenintare a distrugerii Europei. 

51. Va rog sa observati ca pe fond s-a consolidat COMPLOTUL organizat pentru 

dezechilibrarea activitatii si acapararea Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si 

Justitie Român, prin atragerea membru al „Partidului Miscarea Populara” al „Colonel fictiv” 

Robert TURCESCU, cel care public a ajutat-o DIRECT pe KOVESI Laura Codruta, inducând ca 

procurorul Eugen IACOBESCU este nebun si trebuie dus la PSIHIATRU.  
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52. Dupa cum se arata la prezenta, la fel s-a procedat si cu 

actualul presedinte aflat in exercitiu al SUA, Mr.Donald 

TRUMP (foto), fiind pusa in „miscare populara” o intreaga 

asociatie de psihiatri. 

53. Astfel, pentru atacul domnului Donald TRUMP presa 

europeana a denuntat ca a fost angajata o asociatie de profil, 

care evident a fost platita sa-l denigreze public  pe actualul 

presedinte SUA ca „este pe cale sa înnebuneasca”.  

54. Considerente care devoaleaza ca presedintele legitim 

al SUA, Domnul Donald TRUMP,  ar fi subit presiuni 

criminale dupa vizita facuta in IERUSALIM, dumnealui 

facând cea mai elocventa proba prin Conferinta 

internationala organizata Duminica 28 mai 2017 (ora Paris 

21:00), retragându-se de la Tratatul de la Paris, privind 

programul de protejare a Plantei, afirmând în clar ca va 

reveni cu o „renegociere”.   

55. Trebuie luat în considerare ca aceasta metoda 

dateaza din anii 1883 - 1887, când a fost exterminat 

Mihai Eminescu (foto stânga) pentru ca publicase 

ADEVARUL despre AGRESIUNILE EVREILOR subite de 

societatea româneasca exact ca in zilele noastre; nimic 

nu este schimbat, citind  articolul vremii si vremurilor 

din toate secolele „Germania și România în fața 

Evreilor” publicat in ziarul Timpul de BUCURESTI si 

ulterior in volumul „Opera etico-sociala 1870 – 

1879”, Editura Cugetarea Georgescu Delafras 

Bucuresti -1989.  

56. Se depune mai jos, proba  ancheta jurnalistica a poetului si jurnalistului de astazi, 

Mihai EMINESCU, care avea sa-l coste viata. Internat cu forta la un spitalul de nebuni, 

impotriva vointei lui, pe motiv ca are probleme psihiatrice si ca are nevoie de „tratament”, 

adica premeditat sa fie redus la acel  „crier apos”, cum avea sa denigreze, întreg poporul 

român ca este acelasi „creier apos”, Horia Roman Patapievici in volumul sau „Politice”, un 

plagiat identificat „ingânrea prin atac psihologic” cât se poate de clar  rupt din titlul „Scrieri 

politice” al lui Eminescu,  zisul scriitor cu nume ales expres, Pata-pi-ev-ici,  instigând in masa  

la aceeasi disparitie lenta  si  cu/sau fara urme de exterminare. De unde rezulta ca unii 

Evrei nu se respecta nici macar intre ei, viclenia patologica care le-a creat iluzia ca dispun 

nativ de o inteligenta superioara tuturor raselor umane, aruncându-i la periferia culturilor 

autohtone pe care le aveau in plan sa le distruga pentru colonizare. 
 

„Insă, ne zic patrioții de la guvern și partizanii lor din Cameră, nu incetățenim decât 1074 de 

Evrei deodată și aceasta făcând-o, îi asimilam. Noi să asimilam pe Evrei? Dar dacă Evreii s-ar 

asimila așa de usor, pentru ce națiunea germană, element colosal istoricește, economicește și 

politicește, nu i-a putut asimila de-atâta vreme? Pentru ce astăzi mai mult de cât oricând, simte 
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organismul ei național, bolnav și amenintat în existența lui prin elementul străin al Evreilor 

inoculat în sânu-i? Pentru ce în loc să se germanizeze Evreii, s’a jidovit (n.r. evreitizat) presa, 

literatura, economia și mișcarea politică în Germania? Răspunsul e lămurit astăzi, (...) Evreii nu 

se pot asimila cu nici unul din elementele naționale europene, ci cu totul dimpotrivă. Infigerea 

lor în viața națiunilor prezintă un caz patologic absolut identic cu inocularea unui element 

străin într’un or ganism viu: nu organismul asimilează elementul străin, ci a cesta descompune 

și-și asimilează organismul. ”  
(M. Eminescu, Opera etico-sociala 1870 – 1879, p.538, Editura Cugetarea Georgescu Delafras Bucuresti/Imprimat in 

Germania/Dépôt légal: mai 1989 – Librairie du Savoir à PARIS) 
 

57. Începând de la aceasta epoca sepecialistii si deontologii in materie prin analiza si 

cercetarile efectuate au constatat indubitabil si fara echivoc UN FENOMEN OCULT de 

DISTRUGERE A CULTURILOR AUTOHTONE, prin preluarea ideilor de aparare si continuitate 

a culturilor efectuate prin contributia  intelectuala autohtona a acestora si tranasformate prin 

INTRIGI si CONFUZII CRIMINALE in lagare de exterminare prin captarea de infractori platiti, 

folosind expres  cuvinte cheie din scrierile publicate de scriitori, precum „intelepciunea” 

poporului român spre exemplu, adaptat de elementele infiltrate drept un termen de acoperire 

a inselaciunilor, Evreii (din România), inducând ca sunt „asimilati” culturii, creind un cadru 

psihologic specific sadismului, distrându-se pe suferinta populatiei, amintind de „stapânii de 

sclavi” care se distrau pe suferinta sclavilor pusi intre ei sa se sfâsie in arenele de lupta.  

58. Au mai fost decoperite astfel de cuvinte cheie, care au fost expres preluate pentru 

extinderea infractionalitatii cu scopul distrugerii culturii autohtone, precum: „Ma simt ca un 

pompier care trebuie sa stiga focul”, folosit expres de fostul ministru de justitie, Pruna Raluca 

pentru distractia sadica din grup, inspirându-se anume din expresia : „Rămâi încarcerat  între  

propriile-ţi „cunoaşteri” .  Nici poetul şi nici  filosoful nu au costume de pompieri, ci numai de piatră 

şi folie de Sânziene”;  au mai fost identificate cuvinte si expresii cheie :„sacosa cu bani” preluate 

in derâdere de Basescu Traian din fraza: „Eu cred că instinctul mediocrităţii poate fi testat, dacă 

ar fi să pui în faţa cuiva să aleagă dintr-o sacoşă cu bani şi o carte.” ; „puterea corupe”, evitând 

expres la ceea ce facea lagatura expresia intreaga „puterea corupe ratiunea”; „extazul unui 

monstru”; „Încep să apară bolile. Fiinţa din tine, inevitabil se scufundă într-un infern al gustului 

morţii, fără nici o ieşire de vindecare pentru că Mediocritatea este Mediul ei, unde deja îţi sunt 

prinse rădăcinile vieţii.”; „acceptându-se teroarea o normalitate ontologică”; „În zadar eşarfa-i 

roz în haos legată” – identificata asezata la gât, in fotografia deputatului disparut Sebastian 

GHITA; „Înseamnă că cel care a scris Istoria Lumii nu a preluat poruncile lui Dumnezeu, ci le-a 

inventat pentru a-şi demonstra supremaţia puterii sale, lăsând păcatul în seama Creatorului 

să-i fie iertat.”  Etc. etc. (Luminile Transfigurarii/Junimea, 2007).  Aceasta expresie din urma a 

inspirat grupul totalitar de l-a scos pe presedintele Curtii Constitutionale, Zegrean Augustin, 

sa comunice cu toti Evreii, organizând fictiv la sinagoga din Bucuresti, mesaje injectate cu 

„Cele 10 porunci”; confirmându-se SADISMUL din psihologia acestui grup de crima organizata, 

religia servind de alibi pentru acoperirea crimelor contra umanitatii. 

59. Subsemnata însami am aflat sursa de inspiratie luata din scrierile-mi publicate, care au 

servit otravirea pe care am subit-o la inceputul lui Septembrie 2012, intelegând perfect de ce am 

subit acea hemoragie violenta, mai bine de  10 zile. Legatura de cauzalitate am facut-o inevitabil 

când am obsevat, in una dintre zilele din decembrie 2016, cum printr-o vena de la degetul mic al 
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mâinii stângi, a aparut subit urma unei echimoze fine, iar in momentul când am vrut sa masez 

pentru a dispera aceasta urma, am simtit o durere taioasa, cum inainteaza prin vena ca un vârf 

minusul de ac, un corp strain  împins sub ochii mei, spre extremitatea degetului. Intempestiv mi-

am amintit de „un ghem de ace” care mi-a fost sursa de inspiratie la titlul „Splendori sonore” din 

Vol. „Luminile transfigurarii”, Editura Junimea, Iasi, 2007, p.245, sub numele de atunci al 

subsemnatei,  Maria Cozma si pentru care las mai jos, proba textul reprodus si scanat integral. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

« Splendori sonore 
 

Ascult una din simfoniile lui Ceaikovski şi reverberaţiile sonore mă adună într-un ghem plin de ace ca un 
arici, care pleacă prin venele mele simţindu-i înţepăturile fiecărui ac.  

 

În călătoria-i inevitabilă am început insesizabil să pierd dintre ace; au rămas pitite în mine şi nu ştiu ce au 
de gând, fiindcă cel care s-a oprit în inimă – singurul pe care îl mai simt, a pornit pulsaţiile unei iubiri otrăvite, 
rămasă într-o beţie a unui extaz naşterii iubirii şi... ea este oarbă. De aceea îmi este teamă să mă topesc în iubire, 
fiindcă ochii mei – rămaşi cu privirile acestei Oarbe – văd numai explozii în câte un vulcan indefinibil şi vaporos; 
văd cum mă topesc în aburi de foc, luând forma unui nor în aşteptarea unei furtuni, care să-l risipească în azur într-
o împlinire însufleţită a infinitului. 

 

Am presimţirea că celelalte ace, impalpabil stau la rând în pragul inimii mele, şi din patru camere câte 
sunt, niciuna nu are ferestre. Poate de aceea simt cum splendorile sonore din simfonie pleacă din inima mea în 
sonorităţi vide, oprindu-se în aripile unei lebede frânte într-un sărut. Şi nu ştiu câte ace am pierdut, fiindcă ghemul 
s-a topit în sângele meu când călătoream prin creier. Buzele au început să frământe între şoapte şi strigăt un urlet 
mut ce semăna cu durerea unui poem plutind pe undele unui lac încărcat de „nuferi galbeni”

46
. 

 

Mi-am şoptit topindu-mă un val cu înălţări virgine: nu ştiam... şi valsul poate fi trist?!... şi mi-am găsit 
bucuria lovindu-mă de malurile simfoniei. Numai ce plecase din spumă acul din inimă gonit de un altul, fiindcă la 
rând se adunaseră toate în acelaşi nor cu aburi de foc îndreptat spre infinit, călătorind la fel prin venele acestuia. 

 

Aşa am aflat că infinitul are inimă de foc cu pulsaţiile flăcărilor unei iubiri cosmice – neoarbe; lumina 
acestora transcendând către o transfigurare a norilor de foc, topind gheţarii lumii. Şi... m-am trezit o frunză pe 
ocean în naufragiul unei iubiri sub aripile Lebedei ce zbura spre acelaşi infinit fără să fi cunoscut culoarea 
azurului. De atunci mă bucur că port în inima mea tremurul dureros al acestei lumi şi mă întristează că-i port 
conştiinţa nemuririi spre un alt orizont cosmic.   

                                                     Champigny-sur-Marne, 20 august 2006 
 

46
 Mihai Eminescu, Lacul. » 

60. Una dintre cele mai puternice inspiratii de acest gen a fost remarcata pe teritoriul Frantei, 

marti, 6 iunie 2017, când un francez-algerian a atacat cu un ciocan un politist ce se afla in 

patrula de securitate publica. Dar studentul avea asupra lui si un cutit, relevând disimularea  

prin „schimbul” armei albe de atc identificat la atentatul de la Londra .  Inevitabil apare 



   Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – laboratoire bénévole pour les droits internationaux 

Tel : + 33 (0) 601259138; E-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com 
             

                                      „Martor indiscutabil” – Mr. Jean-Claude JUNCKER –presedintele Comisiei Europene – Vol.V 
                

 
 
 

                                                                                
                                                                                                                                                                                                            33/ 57                                                                                                                                                                 

                                                                                     

intrebarea pertinenta: Ce costuri au fost „investite” pentru un astfel „atac inspirat din alte scrieri”? 

61. In urmatoarea zi, miercuri 7 iunie 2017, s-a aflat ca este vorba de un „doctorand” (40 ani) 

pentru o „teza” la una din univeristatile din Paris. Acest aspect face o legatura de cauzalitate de 

neinlaturat cu pargaraful 169, p.49/74 din sesizarea: completare_la_cerere-de-

solutionare_in_regim-de-urgenta_paris_30-noiembrie-2016_crocy-maria. pdf_ 22. 12. 2016 

adresata organelor competente interne si internationale la data de 22 dec.2016, aratat in extras 

scanat, proba mai jos, care divulga actiunea de impact psihologic regizat in fata Catedralei 

Notre Dame de Paris, (obsesia prezentei bisericii in cliseul actiunii, dând in vileag regizarea dupa 

psihologia infractiunilor elementelor infiltrate) prin  folosirea unu sclav-cobai, in acest caz  

„studentul doctorand”, crezându-se astfel ca râvnitul mediu universitar de la Paris,  poate fi 

decazut ca nivel de pregatire superioara, ceea ce a suprins chiar pe „directorul de teza”, care 

oripilat si-a exprimat uimirea în direct la Rodio France, tocmai pentru ca era vorba de „un bun 

student, linistit, de buna educatie si de merit”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. În urma unei cercetari epistemologice minutioase s-a constatat indubitabil si fara 

echivoc, pe de o parte, sadismul care caracterizeaza psihologia infractionala a elementelor astfel 

infiltrate in culturile autohtone ale Statelor europene, amuzamentul constând in alegerea 

expresa a  unui „doctorand” care sa coroboreze cu un alt „doctorand” dintr-o sesizare penala,  

„procurorul de caz” fiind presat criminal si cu o „proba provocata”, iar pe de alta parte 

identificarea originei asa zisului atacator - „algerian”, ceea ce poate semnala o premeditare de 

amenitare directa asupra francezilor de origine algeriana, probata in direct de INTRIGA 

CRIMINALA „investita” din capitalul de intrigi si confuzii criminale asa zisului terorism 

localizat in „SIRIA”, disimulându-se adevarul istoric al „Sclavilor din Egipt” care se afla de 

mai bine de doua milenii în cautare de o  ŢARǍ a lor, recurgând la o „gândire de dominare  

criminala oculta”. UN ADEVAR ISTORIC MILENAR, care ar trebui sa aseze dirijantii planetei, 

reprezentantii celor 28 de State ale Tratatului de la Roma si ai Declaratiei de la Roma semnata 
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recent, angajati in lupta pentru respectarea drepturilor internationale sa ia masuri de 

ameliorare a suferintei Evreilor de a nu avea o TARA incapatoare, dupa numarul populat pe 

planeta. ISRAEL este o TARA prea mica si din nefericire este un loc care nu le poarta nici 

cinste, nici mândrie, nici originalitate, de unde fii Israelului au fost ucisi continuu de alti 

Israeliti, rabufnind din ura în razbunare pe poparele arabe vecine, ticluind exterminari 

halucinante pentru colonoizarea Europei, asa dupa cum este de notorietate.  

Nota deontologica: Pargarafele 59-61 de la prezenta au fost introduse pentru coroborare fapte 

penale cu actiuni directe , indirecte si premeditatre, la data de 7 iunie 2017, ora 15:20 
 

63.  In aceste circumstante s-a identificat configurarea unei macro-patologii create de 

fobia intoarcerii la un trecut abominabil sau declansate de nemultumirea pe axa 

ontologica (axis-mundi) redata de cosmogonia  Arborelui genealogic sau mult mai simplu 

redata de filiatia venita din radacinile de nastere ca fiinte umane aparute pe pamânt; nevoia 

de migrare si lipsa unei patrii - ŢARǍ INCAPATOARE - care sa reuneasca pe toti EVREII in 

pretina credinta (Religia Judaica) au degenerat in URA si RAZBUNARE fata de popoarele care 

s-au nascut si trait pe pamântul lor  mostenit – ŢARǍ – cultura autohtona.  

64. Pe fond se constata necesitatea unui dialog cosmic deschis printr-o  comunicare reala 

pe tema „Istoria mostenitorilor Evreilor”, dialog al carui impact stiintific sa-i ajute sa 

inteleaga ca TOTI Evreii sunt iubiti de umanitate; ca sunt primiti fara asa zisa 

discriminare „antisimetia”  in culturile autohtone unde si-au gasit un loc de trai decent 

sau de lux, care nu schimba cu nimic esenta macro-problematicii iesite la iveala ADEVARUL 

ISTORIC MILENAR - fondul ontologic si forma cognitiva – reprezentate de  civilizatiile 

autohtone, care  sufera atacuri de secole, prin identificarea aceleasi psihologii macro-

infractionale. Specialistii si deontologii in materie, indubitabil si fara echivoc au 

constatat cum „Imperiul Otoman de alta data” catalogat „barbaria pentru extinderea 

islamismului”, subit a devenit „Statul Islamic”, inducându-se alibi de atacuri ale 

populatiilor bastinase acelasi pretext al „relegiei”.  

65. Or familiile musulmane, fiindca despre aceasta este vorba isi doresc ca fiecare familie 

de pe acest pamânt sa traiasca in pace si respect deplin, sa-si socoteasca pe degete câti bani le-

au mai ramas pentru o pâine, mândri de cultura lor: Ele stiu ca „arabii au inovat cifrele” care 

acum servesc  pentru toate socotelile si calculele de oriunde pe acest pamânt. Cu alte cuvinte 

s-a ajuns la acel punct de civilizatie când nimeni nu poate fi luat de imbecil.  Nu banii 

înseamna viata. O eroare grava fundamentala, care incurajeaza pe cei descoperiti „lacomi si 

prosti” sa-si extinda in van „averile ilicite”.    

66. In acest sens s-a constituit proba autentica Cultura autohtona a României, care în 

ultimii 27 de ani a fost infestata cu sarlatanii in expresie si atitudine, fie literara, fie 

juridica, de natura sa persiste si sa domine CRIMINALITATEA CONFUZIEI, tinzându-se 

catre distrugerea culturii ca unitate ontologica si cognitiva ca popor, nascut, crescut si 

educat intre granitile sale istorice milenare.  

67. Manualele de studiu al elevilor au fost masluite si traficate,  de natura sa se uite eroii si 

valorile nemului Dacilor liberi, devenit injust, neamul românesc. Litertura a fost nulificata prin 

publicatii indecente, vulgare, poemul suferind o mutatie cognitiva de promovare a prostitutiei 

politice, creind haos si dezgust fata de TOTI POLITICIENII, atrasi pin afaceri expres ticluite  
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prin coruptie, ca sa poata apoi sa-i despoaie de averea astfel acumaluta prin confiscari, 

aratându-le ca au culpa.    

68. De aceea se impune reformarea nu a politicii, o tara are nevoie de politica, ci 

reformarea politicienilor, care au cazut in capcana exterminarii atrasi de lacomia lor proprie, 

lovind in interesul gerneral al societatii, elementele infiltrate tip hybrid, atingându -si SCOPUL 

„pas cu pas”, asteptând la capat de drum pe cei care au acumulat capitalul ilicit, scos la liciatie 

hybrida si astfel politica prostituata traindu-si din plin incapacitatile. 

69. In concret populatia de pe teritoriul României, dupa caderea comunismului a subit 

ceea ce s-a incercat sa se distruga pe idiologia comunista si nu s-a reusit de catre EVREI pe 

timpul dictatorului CEAUSESCU Nicolae, si anume exact ceea ce jurnalistul si marele poet, 

Mihai EMINESCU alerta in articolul publicat in ziarul Timpul de Bucuresti in iunie 1887:  
 

 

„Evreii nu se pot asimila cu nici unul din elementele naționale europene, ci cu totul 

dimpotrivă. Infigerea lor în viața națiunilor prezintă un caz patologic absolut identic cu 

inocularea unui element străin într’un or ganism viu: nu organismul asimilează 

elementul străin, ci a cesta descompune și-și asimilează organismul”. 
 

 

70. Un fenomen macro-patologic de „inoculare a elementelor straine in organismul viu 

al popoarelor”, avea sa puna în alerta disparitiile Statelor europene, care subit au intrat sub 

acelasi tratatment de exterminare lenta , pervertindu-se CULTURA AUTOHTONA, de natura 

sa se uite ORIGINILE si EROII ISTORIEI acestor culturi, folosindu-se CONFUZIA 

„radicalismului”; filosofia ca stiinta fiind, fie scoasa din studiul elevilor, fie masluita de 

natura sa se piarda sau deterioreze printr-un sadism imperceptibil toate ideile de transfiguare 

a lumilor ratiunii pentru înlaturarea raului subit de societate, pe care evident, pictorii, 

scluptorii, scriitorii autohtoni ai vremii îl simt, îl observa alertând soceitatea prin creatiilor 

lor, care au surse reale de inspiratie, astfel ADEVARUL, fiind bine CONSERVAT la arhivele 

CULTURII fiecarui popor. Asa zisele „scrieri hybride”, precum volumul „Politice” semnat 

de autorul Horia Roman Patapievici,  se inscriu probe inconturnabile ale elementelor 

infiltrate pentru distrugerea culturii si societatii românesti si a celei europene. 
 

71. Iata de ce numitul POPESCU TARICEANU Calin sfideza efortorile si „intelepciunea” 

poporului român, comunicând din interiorul grupului de crima organizata cu mesaje 

antidemocratice si antistatale, când acesta fatis, cu viclenie si multa emfaza reduce toate 

eforturile institutionalizarii Uniunii Europene la personalitatea lui infractionala, care asa dupa 

cum fara urma de respect l-a adulat pe Mr. Jean-Claude JUNCKER drept salvatorul voturilor 

frauduloase cu care a ucis democratia si viata sociala a poporului român ,  speculându-i-

se pâna si cum „inclusiv” domnia sa folosea „alegerea cuvintelor” si cum „umanismul 

crestin” luat drept alibi ca religie,  l-a propulsat pe actualul „modelator in cinci scenarii” 

pentru „dezvoltarea Uniunii Europene”, dar ce ce sa vezi, fara Marea Britanie, fondatorul 

moral al UE, care a pus bazele  adevaratei dezvoltari nu numai a Uniunii Europene, ci si a 

întregii Europe si a Statelor din lume, ce traditional au relatii economice cu Europa.  
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72. Instigarea si crearea voita de INTRIGA de catre numitul POPESCU TARICEANU 

Calin demascând astfel, orientarea mafiota, confirmata de intentia directa de a instiga 

la deteriorarea relatiilor intre Statele europene, deoarece discursul viclean vadit 

hybritizat al acestuia se sprijinea pe „alegerea cuvintelor” într-o societate unde au fost „alese 

victimele” pentru exterminare, vorba juranalistului „luând de fraieri pe români”, deoarce 

expresia „(...)spiritul democratiei crestine”, nu înseamna altceva decât „spiritul partidului 

popular”  pe care vrea sa-l induca cu mult entuziasm si idiotenie ca atât excelenta sa 

JUNCKER cât si impostorul BASESCU isi hranesc interiorul si exteriorul ca personalitati 

politice „cu fidelitate si stralucire” , asa dupa cum rezulta din fragmentul discursului 

acestuia, aratat mai jos proba concludenta. NO COMMENT Mister Popesco!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota deontologica: Specialistii in materie lucreaza la decodarea mesajelor absolut mafiote 

injectate in discursul muribund de politician totalitar al numitului POPESCU TARICEANU 

Calin, care si-a permis sa ocupe din interes personal ROUL si ATRIBUTIILE constitutionale ale 

PARLAMENTULUI ROMÂNIEI si sa blocheze criminal JUSTITIA României, ignorând TOTAL ca 

atât Parlamentul cât si independenta Justitiei au fost obtinute cu varsarea de sânge a 

tinerilor cazuti pentru LIBERTATE la Revolutia din 1989. Materialul astfel decodat va fi 

expediat de membrii CCCE, care lucreaza zi si noapte pentru profilul infractional al „statului 

mafiot basescu”, identificat grupul de crima organizata si terorism barbar pe teritoriul 

României; grup care a facut ravagii peste tot în Tara si in toata EUROPA.  De aceasta data 

constatându-se  ticluirea   de noi provocari criminale si INTRIGI, fiind vizate in mod expres 

FEDERATIA RUSA si MAREA BRITANIE. O continuitate la ceea ce este de notorietate, 

propaganda de razboi promovata de ambasadorul SUA de la Bucuresti, Hans Klemm  

înca de pe vremea când excelenta lui, era Senator in SUA.    

73. Confirmarea existentei unei comunicari între membrii aderanti ai totalitarismului 

criminal identificat pe teritoriiul României si extins apoi in Europa si-a facut simtita influienta 

printr-o reactie afisata de promisiuni expres articulate de numitul BASESCU Traian, imediat 

in urmatoarea zi, vineri, 12 aprilie 2017 pe Facebook, al carui text scoate in evidenta 

aceeasi gândire de COMPLOT TOTALITAR de anihilare a APARARII, ORDINEI PUBLICE, 

SIGURANTEI si SECURITATII STATULUI ROMÂN; acesta (basescu traian) cu IRONIA si 

SADISMU-i specific, vrând sa demonstreze ca a fost atât de imbatabil in totalitarismul sau 

criminal, încât s-a ajuns sa fie infractorul  N°1 al Europei, ca model de jefuire nationala a 

României cu Flota cu tot, dosarele lui penale, fiind CLASATE ILEGAL, cu grosolane falsuri in 

acte publice, chiar de KOVESI Laura Codruta, pe care o tine sclav inaintas in atacuri perfide 
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pentru a ticlui inlaturarea actualului PROCUROR GENERAL al României, chiar si in fata 

COMISIEI EUROPENE, prezenta Presedintelui JUNCKER la alcatuirea comisiei  ilegale de 

ancheta a altei fraude electorale, cea de alegere de presedinte impostor al aceluiasi Basescu 

Traian, când 7, 9 milioane de voturi pentru demiterea acestuia la referendumul din 

2012, au fost aruncate la „groapa de gunoi a istoriei lui Popescu Tariceanu Calin si gasca 

lui de infractori”  cu concursul fostului (presedinte european), Mister BAROSSO.   
 
 

74. O RECIDIVA de amestec si intimidare a organelor competente interne si internationale 

in sustinerea crimelor contra umanitatii si genocid pe care poporul român si cele mai 

importante STATE EUROPENE le-a trait pe viu, cu o violenta incredibila.   
 

75. Cu alte cuvinte  „parvenitul peste noapte si senator”, BASESCU TRAIAN  si-a 

demascat pâna la ultimul act public ca NU este serios, tradându-se  pe sine, dând dovada ca nu 

are cel mai elementar respect nici fata de familia lui, care sufera pentru tot ce a cauzat 

României; dupa atacul halucinant al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si 

Justitie dintre 3 si 5 ianuarie 2017, Basescu Traian, aratând in clar ca a pacalit opinia  

publica ca s-a retras din asocierea de savârsire infractiuni pentru a ajuta Justitia in aflarea 

adevarului, lasând sa se creada ca nu el este autorul principal in crimele subite de 

România si Europa, ci KOVESI Laura Codruta, astfel acesta facând dovada indubitabila ca s-

a profilat un infractor calificat si parfumat la „locul de înalta munca”, inducând in eroare 

opinia publica internationala ca ar avea la picioarele lui, pâna si COMISIA EUROPEANA de 

acum, folosindu-l sclav-cobai pe actualul presedinte Jean-Claude JUNCKER in 

experimentarea acapararii unui nou curent politic  „miscarea populara”, opinia publica sa uite 

de PD si PNL si ACL cu care a mintit ani la rând electoratul român .   
 

76. CEEA CE ESTE FOARTE GRAV pentru ca NU POATE FI ADEVARAT.  

Comisia Europeana are in componenta sa si persoanlitati politice de mare valoare , care 

impun RESPET, tocmai ceea ce fara eroare, clica elementelor infiltrate în SENATUL  Român si 

identificata a vrut sa distruga, creind o INTRIGA de proportii si o CONFUZIE CRIMINALA 

deasemeni de proportii. 
 

77. Cu alte cuvinte „Camarila lui Basescu (n.r. grupul de crima organisata si terorism 

identificat)” subiectul fatis de critica ani la rând de  numitul POPESCU TARICEANU Calin, iata 

l-a demascat pe el-insusi ca este nucleul acestei „Camarile”, folosindu-se injust si cu viclenie  

de functia de „Presedinte a Comisiei Europene”, asezându-l joi, 11 mai 2017, în loja 

SENATULUI Român – un adevarat  „martor indiscutabil” la fraudele subite de România.  
 

78. Se constata fara eroare punerea in „miscare populara” a unui santaj imaginar 

exercitat de numitul BASESCU Traian, de aceasta data ajutat de ultimii lui aderanti ai 

totalitarismului mafiot identificat, anuntând in forma continuata presiunile criminale 

exercitate asupra celor mai importante personalitati politice mondiale. 
 

79. Aceste circumstante  potrivit republicarii Tratatului de la Roma  indriduieste 

Comisia Europeana în calitate de persoana juridica sa-si apare imaginea si drepturile 
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internationale,  indeplinind oficial procedura privind dispozitiile Art.25 din Statut, prin 

semnarea DECLARATIEI de la ROMA de la 25 Martie 2017 , pentru care se probeaza cu  

fotografia originala facuta la fata locului, de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Prin urmare actualul Presedinte al Comisiei Europene, Mr.Jean-Claude JUNCKER, 

ar trebui sa-si dea demisia de onoare, tocmai pentru ca dezamagit poporul român si intreaga 

Europa de a fi participat la mizeria frauduloasa cu viclenie organizata  public prin asa zisa 

sedinta de joi, 11 mai 2017, a celor doua Camere reunite fraudulos, din România, in plus in 

fata unui PARLAMENT ilegitim, ca urmare a  alegerilor legislative frauduloase din 11 

decembrie 2016, cu concursul direct al asa zisilor lideri politici PSD si ALDE, respectiv 

numitii POPESCU TARICEANU Calin si DRAGNEA Liviu, demascati astfel ultimii aderanti ai 

totalitarismului criminal identificat pe teritoriul României „statul mafiot basescu”. 
 

81. Astfel, va rog sa observati ca Mister Jean-Claude JUNCKER nu-si putea permite un  

compromis de asociere cu „ultimii aderanti ai totalitarismului criminal” identificati in 

România; per a contrario, demonstrându-se in clar ca domnia sa, se afla prins intre tenebrele 

unei presiuni criminale teribile, amenintat DIRECT ca i se va produce un rau, fiind de 

notorietate psihologia de atac prin santaj imaginar a grupului totalitar de crima organizata 

si terorism antistatal identificat pe teritoriul României,  cunoscut sub denumirea de 

„statul mafiot basescu”, amintind ca acesta a fost recunoscut public chiar de intemiatorul 

acestuia, BASESCU TRAIAN, joi, 5 ianuarie 2017, în direct, pe postul ROMÂNIA TV. 
 

82. Considerente pentru care poporul român si evident Europa dupa atâta suferinta si 

asteptare in intelepciunea lor eterna,  îl invita cu multa eleganta si finete diplomatica 

pe excelenta sa, presedintele actual al Comisiei Europene,  Mr. Jean-Claude JUNCKER, 

sa-si ceara  SCUZE – PUBLIC. 
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83. Fata de cele prezentate, demonstrate si probate  la prezenta va rog sa dipuneti de luarea 

de masuri urgente pentru inlaturarea pericolului social extrem de ridicat crea t cu intentie 

directa si multa emfaza infractionala de grupul  de crima organizata si terorism antistatal, 

identificat pe teritoriul României cu autori cunoscuti, care cu sadism arata public ca 

militeaza  aderanti ai totalitarismului criminal ce a subjugat si îngenuncheat un popor intreg 

prin teroarea disparitiei fiintei umane cu scopul imbogatirii ilicite si colonizarii teritoriului 

mostenit si locuit de populatie de secole.  

84. Drept pentru care declar prezenta sesizare – LUCRARE STIINTIFICA în 

apararea DREPTURILOR INTERNATIONALE a Statelor Europene, pe care o 

mentin, sustin si semnez astazi, luni 12 iunie 2017. (Lucrarea contine 57 de pagini si 

101 paragrafe, structurate pe aliniate pe litere si ci cifre) 
 
 

                                          Paris, le 12 iunie, 2017 

                                           CROCY MARIA 

 

 

 

 

85. POST SCRIPTUM (P.S.) 

Stimate Procuror General al României,  
Stimati Procurori Generali ai Europei si SUA  
 

Subsemnta, CROCY Maria, eram pe punctul de a expedia marti, 23 mai 2017 prezenta lucrare 
in succesiune de drept penal international al Vol.IV, insa spre ora 11 (ora Paris) am fost 
instiintata ca în seara zilei de luni, 22 mai 2017, Regatul Unit al Marii Britanii - UK a suferit 

un crud atentat zis terorist, care pe fond face indubitabil si fara echivoc LEGATURI  DE 
CAUZALITATE  cu resuscitarea „statului mafiot basescu”, constatate cu ocazia reunirii 
absolut ilegale a celor doua Camere din România , de joi 11 mai 2017 asa dupa cum a fost 
demonstrat cu probe concludende si autentice la CAPITOLUL II (pag.10/56) al prezentei. 
 

86. LEGATURI  DE CAUZALITATE. Documente 

a) Starea de fapte cu grave consecinte comise la MANCHESTER, luni, seara, 22 mai 2017, a 

necesitat aprofundarea cercetarilor epistemologice, pentru aflarea ADEVARULUI privind 

actiunile directe si indirecte si identificate fara eroare in psihologia savârsirii de infractiuni a 

grupului de crima organizata descoperit pe teritoriul României „statul mafiot basescu”, 

recunoscut public, joi, 5 ianurie de catre intemeiatorul acestuia, respectiv de numitul 

BASESCU Traian, de cetatenie româna, cu adresa cunoscuta la 2, rue Gogol, Cartierul 

Primaverii, BUCAREST, ROUMANIE.  
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b) Prin urmare specialistii si deontologii in materie, care sunt la curent cu lucrarile in 

limba româna si în traducere in sapte limbi (franceza, engleza, germana, rusa, italiana, 

japoneza si chineza) declarate public, prinvind cauza României - EUROPEI, în lucrarea 

internationala cunoscuta in documentul PDF, de vineri, 7 octombrie 2016, cu corectarile 

materiale ulterioare din 13 octombrie 2016, având datele de identificare:  

corectare_erori-materiale_sesizare-penala_terminata_ancheta-jurnalistica_hans-

klemm_sua_semneaza_ maria.crocy_pdf_07.10.2016, au identificat o prima legatura de 

cauzalitate (proba extrasul de text, de mai jos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Raportat la elementele constitutive de savârsire infractiuni relevate instantaneu de 

timp si spatiu, aceasta legatura de cauzalitate scoate la iveala INTENTIA DIRECTA a 

numitului BASESCU TRAIAN, de a-si fi asigurat ca imagine un climat politic european de 

inalta clasa, respectiv  „Partidul Popular European”, care nu întâmplator a stat la baza 

infiintarii in anul 2014 (anul alegerilor prezidentiale din România),  partidului nou politic, 

necunoascut vreodata in România,  „Partidul Miscarea Populara”  din România, asa dupa 

cum s-a aratat la prezenta. 

(2) Specialistii in materie au constatat ca exista realizata o comunicare directa pe aria 

de extindere europeana a acestui partid nou capturat de numitul BASESCU Traian , 

deoarece, deontologic, public nu a indicat Tara unde aceasta „miscare populara” a luat fiinta 

in anul 2014, si când ar fi trebuit  in mod obligatoriu sa poarte denumirea de  „Partidul 

Miscarea Populara din România”, în termen prescurtat,  PMPR, ci nu „PMP – Partidul 

Miscarea Populara”, fiind astfel demascata INTENTIA DIRECTA de injectare in clasa politica 

româneasca a unui curent ideologic de dominare si intimdare a celorlalte partide, stiut 

fiind ca liderul partidului popolar european este Mister Jean-Claude JUNCKER, în plus cu 

o functie inalta ocupata la Comisia Europeana. 

(3) Drept consecinta, acest partid nou infiintat in România, cu viclenie a fost „propulsat” 

mediatic sa treaca surfagiul de pragul de 5%, o parte a presei facând propaganda liderului de 

atunci, respectiv numita UDREA Elena, care pentru campania prezidentiala din noiembrie 
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2014, a fost manipulata sa calareasca  un CAL si  sa faca un salt cu PARASUTA, deontologii 

observând sadismul din comportamentul numitului BASESCU Traian, care crease imagini de 

acoperire la ceea ce avea sa-si creeze „imagini de comunicare” dupa terminarea mandatelor 

sale muribunde, prin instalarea in 

curtea Vilei de resedinta din Str. 

Prmavarii, Bucuresti, a unei statui, 

un „CAL in marime naturala”, ceea 

ce semnifica tehnica de atac 

cunoscuta in Istoria antica „Calul 

lui Troian”, iar imaginea cu 

„parasuta”, inducând in direct ca 

„amanta” lui este o „femeie 

frivola” realizând o alta imagine 

cu dedicatie „dezbatere electorala” (foto). Comunicarea prin imagini era pusa-n deja în 

„miscare populara” ca aceasta va sfârsi legata ca de parasuta, adica dupa gratii, ceea ce s-a si 

întâmplat, chiar in primele ziele dupa ce acesta (Basescu Traian) a parasit functia de 

„presedinte impostor” si de „înalt tradator” al României. 
 

(4)  In  aceste circumstante va rog sa obervati cum  premeditat prin capturarea „partidului 

popular” al D-lui JUNCKER, au fost puse bazele unui trafic de influienta cu scopul de a se  

acoperi jafului national si crimele contra umanitatii subite de România si Europa, fara 

precedent identificându-se ca functii importante au fost insusite din interes personal si 

interes de grup, dintre care cele mai grave astfel de functii, asa dupa cum s-a demonstrat la 

prezenta, se disting cele ocupate de numitii POPESCU-TARICEANU Calin si DRAGNEA Liviu, 

care si-au permis sa subjuge Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, 

amenintând DIRECT, pe postul TV, Antena 3,  ca Procurorul General al României, domnul 

Augustin LAZAR  „va plati” pentru ca LEGAL a dispus luni, 24 aprilie 2017 de cercetarea 

penala privind fraudarea alegerilor prezidentiale din decembrie 2009.  

c) O alta legatura de cauzalitate apreciaza specilaistii si deontologii in materie o 

reprezinta chiar numirea Mister Jean-Claude JUNCKER, in anul 2013,  presedintele Comisiei 

Europene, care coroboreaza cu interesele de dominare totalitara a lui BASESCU TRAIAN, 

ulterior descoperit un element infiltrat in destabilizarea statelor europene, lasându -si 

expresla vedere semnatura de savârsire infractiuni peste tot: Franta, Germania, Belgia, 

Rusia, Ukraina, Siria, Regatul Unit al Marii Britanii – UK si chiar in SUA.  

d) O alta legatura de cauzalitate a fost identificata de secialisti fara eroare, ceea ce 

atragea in discursul sau, PTC prin  „cuvintele alese”  ale lui Juncker. 

(1)  Extrem de important, se apreciaza ca planul de dezvoltare a UE prin „cele cinci scenarii 

fara Londres” propuse de JUNCKER ar fi fost preluate o cale de  comunicare intre „seful 

statului mafiot basescu”, resectiv numitul  Basescu Traian si acolitii lui, si ca ar fi fost doua 

dintre aceastea deja conusmate: atacul cibernetic  al spitalelor din Marea Britanie  si  

atentatul de la MENCHESTER din sala de spectacol, din  22 mai 2017.  

(2) Nu este lipsit de importanta nici atacul cibernit subit de celelalte State, dintre care 

FRANTA, RUSIA si GERMANIA nu au lipsit din atacul de destabilizare in forma continuata.  
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(3) Se observa si chiar mai mult se constata o „miscare populara” de destabilizare a celor 

mai importante State europene si ale lumii, prin ticluirea cu viclenie de  intrigi criminale 

tesute intre natiuni prin uzarea de confuzii, desemeni criminale.   

e)  O alta legatura de cauzalitate surprinde si identifica aceeasi latura sadica in 

organizarea crimelor prin cruzimi, zis „atentate”, care coroboreaza cu trcerea in nefiinta, 

chiar in urmatoarea zi, marti, 23 Mai 2017, a  marelui actor Roger MOORE, „hootele de râs al 

dictatorului odios”, îndreptându-se catre CULTURA BRITANICA, amintind de personajul 

mondial „Jems Bond”, facând aluzie ca Marea Britanie a subit cruzimile de la MANCHESTER 

pentru ca „007” si-a „ratat cariera” scapându-i din vigilenta zisul „atentat”. Si acest scenariu a 

fost ticluit, exact a doua zi dupa atentat, astfel apreciindu-se ca nu este întâmplator decesul 

marelui actor britanic, chiar daca avea o frumoasa vârsta si suferea de cancer.    

f)  O alta legatura de cauzalitate a fost surprinsa de specialisti, analizând expresiile 

rostite in direct de numitul POPESCU–TARICEANU Calin, cu ocazia reunirii absolut ilegale 

a celor doua Camere de joi, 11 mai 2017 si care coroboreaza cu instigarea la ura contra 

Marii Britanii – fondatorul de drept al Uniunii Europene, dupa cum rezultata din expresia 

cheie astfel ticluita:  

„Cel putin atunci cand trateaza cu România, anumiti functionari ai Comisiei Europene par sa 

fi pierdut stiinta parintilor fondatori de a recunoaste imediat si de a respinge hotarât 

derapajele autoritare si discretionare ale agentiilor represive ale statului (n.r. Statului român).” 
(Popescu-Tariceanu Calin)  

(1) Legatura de cauzalitate astfel identificata este argumentata juridic prin ceea ceea ce 

inseamna ca importanta locul ales pentru zisul atentat, si anume MANCESTER.  

(2)  Prin urmare teza lansata public de numitul Popescu-Tariceanu Calin: „functionari ai 

Comisiei Europene par sa fi pierdut stiinta parintilor fondatori” în mod implicit face 

trimitere la „parintii fondatori britanici”, care au stat la baza intemeierii UE, prin contributia 

CARBUNARILOR din MANCHESTER la dezvoltarea metalurgiei.   

(3) Insa pe fond „Carbunarii” au inceput procesul de uniune a STATELOR EUROPENE 

pentru a consolida securitatea întregii EUROPE si a descuraja  valul zis „ocult” 

geopolitic” de destabilizare a Statelor Europene; Europa de Est,  suferind deja o 

destabilizare crunta, ACUM constatându-se cum acest val urma sa treca la destabilizarea 

Europei de Vest, fenomenul fizic de centrifugare a fortei, fiind asimilat cu fenomenul de 

destabilizare a Statelor Europene, din Est-centrul  Europei catre VESTUL acesteia .   

g) O alta legatura de cauzalitate a fost identificata de specialistii si deontologii in 

materie, plecând de la constatarea clara ca dirijantul grupului de crima organizata, BASESCU 

Traian a fost instruit de elementele infiltrate in atributiile Statului de drept sa atace 

dupa  modelul experimentat pe texte extrase din „Scrieri politice” (Mihai EMINESCU), de 

aceasta data preluate chiar din sesizarile penale ajunse in lucru la organele competente, cu 

SCOPUL de a INTIMIDA procurorii si ofiterii judiciari,  si in egala masura Justitia, incercând 

sa-si impuna dominatia prin teroare, tocmai pentru ca sunt identificati pentru atragerea 

raspunderii penale infractorii din grupul organizat.   
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(1)  Prin urmare in urma cercetarii emistemologice a fost identificat ca au devnit tinta de 

atac si  „copiii” din Marea Britanie, ca urmare a sustinerii cu foarte mult entuziasm de catre 

presa româneasca a demersului inceput de fostul prim-ministru britanic, CAMERON, de a se 

retrage temporar „ UK - parintele fondator al UE”, pentru a avea cadrul procesual 

international prevazut de Statutul de la Roma, care la acea vreme (octombrie 2015) nu 

avea niciun fel de amendament in ce privea „crima organizata” si „terorismul”, reglementat 

ulterior, la 25 Martie 2017 prin Declaratia de la Roma, când Marea Britanie, deja facuse 

pasul de retragere pentru apararea drepturilor internationale consimtite.  

(2) Atacul copiilor si tinerilor au început mai întâi pe teritoriul României: sute de copii 

expusi la moartea lenta din lipsa de vaccinuri sau administrarea neconforma a acestora si prin 

folosirea unor dezinfectanti îndoiti cu apa, care agravau infectiile in plagi mortale; arderea 

tinerilor de vii, din sala de spectacol COLECTIV - Bucuresti, 9 octobrie 2015 (mobilul de 

razbunare in revansa pentru „holocauste”  modernizat de elementele infiltrate in România, 

„holocauste” luat alibi pentru inibarea societatii sa se faca loc colonizarii); apoi au urmat 

tinerii de la BATACLAN – Paris (13 noiembrie 2015);  tinerii homosexuali din SUA (2015); 

tinerii de la NICE – 14 iulie 2016; tinerii de la BERLIN – 20 decembrie 2016; tinerii de la 

MANCHESTER – 22 mai 2017 etc.  

(3) In acelasi context de atac al copiilor, specialistii in materie au remarcat mobilul de 

razbunare a dictatorului odios BASESCU Traian, pentru solidaritatea cu poporul român 

(1998 -2002) a presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir PUTIN, când atentiona ca importul 

de gaz a fost fara limita bunului simt ridicat de politicienii români ajunsi ministri si presedinti, 

care fara inteligenta si inima „au scumpit bomboanele copiilor”; aceasta atitudine avea sa-l 

coste pe presedintele PUTIN, doborârea unui avion pe teritoriul UKRAINEI, care avea la bord 

„copii”; in hohote de râs, dictatorul, traindu-si satisfactia ca  l-a destabilizat psihic si denigrat 

public pe presedintele PUTIN pentru pierderea „copiilor” aflati in acest avion. In forma 

continuata, pentru a-i aminti de „iubirea de copiii români” aceluiasi presedinte Vladimir 

PUTIN, care a depus eforturi supra omenesti pentru stabilirea pacii in Orientul Mijlociu,  in 

SIRIA, „copiii” au fost transformati in camicaze, identificându-se astfel, fara eroare  aceeasi 

semnatura psiologica de savârsire infractiuni prin cruzimi.  

(4) Acest atac international,  identificat pe teritoriul României un grup de crima organizata, 

ulterior chiar recunoscut de insusi BASESCU Traian, „statul mafiot basescu”, a conditionat 

cuprinderea in sesizarea penala internationala de vineri, 7 octombrie 2016, la paragraful 

10.192., pag.159/164, informându-se organele competente, precum ca „(...) viitorul copiilor 

acestei planete este grav amenintat”, aratând ca  „este foarte importanta interventia 

DREPTULUI NATIONAL si INTERNATIONAL” (proba, sectiunea text, de mai jos). 
 

 

 

 

 

 
 

h) Prin urmare se apreciaza existenta de suspiciuni de transforamre in atac al asa ziselor 

„vorbe alese” ale domnului JUNCKER, vadit atras o victima pentru santaj imaginar sau si mai 
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grav pentru o amenintare cu disparitia experimentata deja pe „vorbele alese” ale poetului si 

jurnalistului român al tuturor timpurilor, Mihai EMINESCU,  precum si din sesizarile penale 

inregistrate în JUSTITIE. 

i)   Aceasta situatie fara precedent a determinat pe specialistii CCCE sa lucreaze la 

descoperirea eventualor „mesaje tip atac” care ar putea sa coroboreze cu  „vorbele alese” 

din textul creat si semnat de Mr. JUNCKER pentru asa zisele „cinci scenarii de dezvoltare a 

UE fara Londres”,  si care ar putea „servi” grupului de crima organizata, identificat „statul 

mafiot basescu” pentru destabilizarea expresa a Statului de drept al Marii Britanii.  

(1) A a parut intrebarea pertinenta in cauza: De ce Mr.JUNCKER nu a propus cele cinci 

scenarii de dezvolatare a UE, înainte ca „Londres” sa fie fortati de imprejurari de 

„Exbrit”? Reamintind aici mai jos, documentele proba de la prezenta, publicate la 3 martie 

2017 de presa europeana sputniknews.com 

 

 

 

 

 

87. Intempestiv Marea Britanie a mai fost atacata, dupa semnatura criminala 

identedificata  „sala de spectacol”, a urmat o confirmare a aceleasi semnaturi 

identificate la 20 dec.2016, Berlin,  divulgându-se fara niciun fel de ambiguitate, cum 

nimic si nimeni nu se impotriveste crimei organizate, lasându-se EXPRES, la vedere 

TEROAREA sa ingrozeasca intreaga EUROPA. Documente 

88. Duminica, 4 iunie 2017  19:55  
Asa zisele atentate au recidivat la LONDRA, cu trei nefericiti sclavi captivati sa ucida.  „Masina 

de ucis” pornita pe teritoriul României îsi continua impudoarea, probând ca banii au luat 

locul vietii oamenilor, iar sadismul prezent un spectacol planetar de amenintare a 

Sefilor Statelor, „destabilizarea” societatilor fiind activa de parca nimic nu s-ar fi 

intâmplat de la „holocaust”-ul premeditat la sala de spectacol din Cubul COLECTIV - 

Bucuresti (9 oct.2015) pâna astazi. 

89. Deontologii si specialistii in materie in cercetarea epistemologica au pus fata in fata 

cauzele de atac al Românei si Frantei, dupa ce efectivul fortelor de securitate si ordine au fost 

simtitor reduse, 7.000 in România si 6000 în Franta. 

90. In aceeasi perioada de timp s-a descoperit ca si in Anglia au fost diminuate aceleasi 

forte de ordine cu 20 000 de politisti. 

91. Abia dupa aceasta constatare, specialistii si deontologii în materie, epistemologic au 

observat indubitabil si fara echivoc o „strategie comuna de atac” a Frantei si Angliei, când 

Sefii de Stat, respectiv Presedintele Frantei, François HOLLANDE si Regina Angilei, Alteta 

Sa, ELISABETHE (foto, coloj, de mai jos),  au subit aceeasi viclenie patologica,  când li s-au 

indus prin inselarea orientarii politice, ideea ca promovarea „Prim-ministrului” ar fi cea mai 

recomnadata  sa fie  „ministrul de interne”, din ratiuni de cunoastere a structurii de aparare  a 
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ordinii publice, tocmai pentru faptul ca acesti ministri de interne, dispusesera de 

reducerea efectivului organelor de ordine publica,  proportional in teritoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

92. In Franta, Presedintele François HOLLANDE  era amenintat direct ca va subi un rau, 

cu toate acestea dumnealui a vegheat cu mult stoicism si inteligenta pentru unitatea poporului 

francez, actionând promt si cu multa diplomatie in stoparea presiunilor criminale pe care la 

vedere fostul prim-ministru Emmanuel VALLS le subise.  

93. În schimb, în Angalia, se pare ca fostul „ministru de 

interne” - Theresa MAY, devenit ulterior Prim-ministrul 

Guvernului Britanic, (foto 1), a inceput sa fie hartuita 

criminal, presa britanica denuntând ca  i se induce vina 

pentru atentatele subite din cauza ca a „redus din efectevele 

de ordine publica cei 20.000 de politisti”. Nu mai mult, însasi  

Primul-minsitru Thereza MAY,  dupa esecul provocat de 

atentate, transmite mesaje clare ca ar fi fortata sa ramâna 

pe functie, dupa ce si-au dat  demisia din fuctie cei mai importanti directori ai Cabinetului 

Primului-ministru al Guvernului Britanic, astfel în direct, dând semnale ca se fac presiuni 

auspra personalitatii sale, pentru continuarea „negocierilor Brexit”, unde la capat de toate 

dânsa este asteptata de nimeni altul, decât de Mister JUNCKER, asa zisul presedinte al 

Comisiei Europene, care joi, 11 Mai 2017 a facut „proba indiscutabila” in fata Europei si 

Comunitatii Internationale ca are „legaturi solide” cu resuscitarea „statului mafiot 

basescu”.   

Sursa foto 1 si 2 : 

94. In acest sens specialistii si deontologii in 

materie apreciaza ca vizita din 2 februarie 2017 

efectuata de Prim-minsurul Israeliean NETANYAHU 

(foto 2, tipul cu cravata albastra, din dreapta 

imaginii) ar fi fost speculata si transformata intr-un 

impardonabil santaj imaginar de catre cei care stau la 

baza „regizarii atentatelor” create prin CONFUZII 

EXPRES FABRICATE ca ar avea legatura cu „SIRIA” sau 

cu „religiile” populatiilor lumii, numai despre 

colonizarea României si extreminarea poporului 

român, nu se spune NIMIC. O tacere care ingrozeste 

întreaga umanitate, observându-se cum „banii” au ajuns mijlocire pentru uciderea cetatenilor 

intregii Europe, in lipsa unui DIALOG, sincer si deschis. Este loc pentru fiecare pe aceasta planeta, 
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iubita si ingrijita de toate popoarele ce o locuiesc de milioane de ani. Pamântul nu ne apartine, ci ne 

este un cadou ceresc pentru a ne bucura toti de viata si lumina lui. Cui serveste banul, cui  crima? 

Iar barbarismul este interzis.  

95. In aceasta situatie extrem de delicata, Coroana Angliei are mare nevoie de sprijinul 

politic si diplomatic al FRANTEI, si chiar al poporului român, care au fost contnuu inibate 

si vadit intimidate criminal, constatându-se indubitabil si fara echivoc, la fiecare atentat 

regizat, alaturi de Londonezi au cazut victime  si Francezi, iar in România tendinta de 

izolare absurda a poporului ei, de Europa, nu a incetat pâna astazi, fiind de notorietate, 

cum numitul Basescu Traian (un alt scalv-cobai prins intre lanturile amorului de bani 

murdari oferiti prin alte sarlatanii, decazut un înalt tardator de Tara si Europa), acesta anunta 

special ca „solidarizarea” va costa pierderea din efectevele de ordine si securitate ale 

Statelor care va sprijini România pentru a iesi de sub avalansa crimei organizate si 

terorism, agravate dupa anul 2012 pe intreg intinsul Europei. 

96. OBSERVAM la nivel planetar un curent al sindromului idiotismului (debilismului), care circula 

pentru exterminarea populatiilor: „BANII si STAPÂNII lor de SCLAVI” – dispun de vietile omenesti 

decazute  „marfa pentru comertul de colonizare a popoarelor”. Pe teritoriul României nicio lege 

nu i-a oprit. Atât de puternic a ajuns un „pumn de arginti” aruncat nada tradarii. 

97. „Daca taceai,  filosof ramâneai.” Spune un proverb intelept din cultura româneasca, care a 

scos de sub lupa juridica una dintre cele mai pertinente observatii: „JUNCKER, presedintele Comisiei 

Europene si-a exprimat compasiunea fata de „Londres” privind atentatul de Sâmbata 3 mai 2017, orele 

22”, constatându-se ca fata de victimele cazute la atentatul „Carbunarilor” din MANCHESTER, 

dânsul a trait intens o tacere, care i-ar fi paralizat ratiunea de parca Emmanuel Kant ar fi fost prezent 

împremiera  cu teza „indiscutabila”: „Deţinerea puterii corupe inevitabil raţiunea” [Fundamentele 

metafizicii de moravuri (1785)].  
 

98. Iata de ce specialistii si deontologii în materie ridica suspiciuni intarite de indicii 

temeinice privind asa zisul plan al celor [„Cinci scenarii de dezvoltare a UE fara 

„Londres”]; suspiciuni confirmate juridic de amenintarea directa a FRANTEI si recentele 

atacuri subite de UK, precum si de fraternizarea „indiscutabil” de impardonabila a 

Mr.JUNKER cu „ultimii aderantii ai statului mafiot basescu” de joi, 11 mai 2017.  

99. De ce atâta URA si RAZBUNARE constatata in clar de specialisti si opinia publica 

de la solidaritatea  Statelor Europene pentru stabilitate economica si pace mondiala? 

100. Amintind ca in apararea drepturilor internationale,  in calitate de Parte la Statut, 

FRANTA are dobândita calitatea procesuala de - Reclamant, 

iar ROMÂNIA, de Martor-asistent in solidar cu SUA în 

calitate de Pârât, stimate Procuror General al României, 

Augustin LAZǍR, va rog sa luati act ca absolut toate sesizarile 

penale privind cauza României, adresate Parchetului de pe 

lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetelor 

corespondente din comunitatea Europeana si SUA, pe fond 

sunt COMPLETARI  de sine statatoare potrivit sesizarii 

internationale aflate  la Curtea Penala Internationala - 

Haga, cu nr. OTP-CR-289/15, sub semnatura actualului 

Presedinte Mister Sidiki Kaba (foto), ce numai preluase 

functia publica cu doua zile inainte de data de 9 dec.2014, 
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dumnealui fiind in deplina desfasurare a functiei pentru cauza subita de România; completari ce 

sunt intocmite precum prezenta sesizare, în baza Art. 92, pargaraf 1. si 2. aliniat a) coroborat cu 

Art.93 din Statutul de la Roma, republicat, ulterior cu Declaratia de la Roma semnata la 25 martie 

2017 si când sa dispuneti de RECUPERAREA pagubelor subite ca urmare a jafului national de 

notorietate  a României si atragerea raspunderii conform Art.25 din Statut, a faptuitorilor 

constituiti in grup de crima organizata si terorism, pentru comiterea faptelor subite  de 

poporul român si francez, deasemeni de notorietate, de genocid si crime contra umanitatii, 

prevazute de Art.6 si Art.7 si Declartaia de la Roma din 25 Martie 2017.   
 

Multumindu-va 

nemarginit pentru 

intelegere si atentia 

deosebita pe care o 

acordati pentru 

respectarea drepurilor 

internationale, 

îndemnându-va sa nu va 

lasati inselati de 

„santajul imaginar” 

expres creat printr-o 

alta sarlatanie, divulgat 

de un mesaj suprins de 

imagini (foto coloj, 

dreapta), de catre „seful 

statului mafiot basescu” 

– BASESCU Traian 

insinuiaza ca intre 

dânsul si Presedintele 

CPI ar exista o 

intelegere, pe care 

specialistii care lucreaza 

in domeniu au indicat-o 

la dispozitia publicului 

pe o pagina facebook, 

plina de alte imagini 

create pentru 

comunicare, printre care 

si „spetacalolul de la BATACLAN” – Paris din 13 nov.2015.  
 
 

                                 
                                 

                         Data si semnatura de expediere,                           CROCY Maria 

                                          Luni, 12  iunie 2017 
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         101.    Iluminarea Carbunarilor 
(Eseu istoric) 

 
 
                                Moto: „De ai în față oprelește, te-nalță cu ea.”  (Göethe) 
                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 

Crearea Uniunii Europene –  cosmica si sublima Gândire 
 
Unitatea între Statele europene  are o „adevarata cauza” în ce priveste declansarea a celui de-al Doilea Razboi 
Mondial, care a determinat Statele Lumii sa se soldarizeze între ele pentru a împiedeca avansarea valului 

centrifugal de colonizare a EUROPEI in intregul ei, planuit din  secol în secol, de la Est-centru catre Vestul 
continentului. 

Istoricii, sociologii, juristii si cercetatorii stiintifici impresionati si interesati de efectele fenomenului de 
coleziune sociala au facut o elaborioasa cercetare epistemologica, care  ne apropie de un raspuns stiintific 
demonstrat, chiar de ISTORIA LUMII, la scara planetara.   

Dupa separarea Religiei  Judaice  cauzata de crucificarea Filosofului si Profetului-învatator, 
Iisus Christos, popoarele lumii, care s-au alaturat si  au urmat sintagma „Iubeste semenii tai, ca pe 

tine insuti” au început sa fie hartuite pentru a se distruge între ele pr in intrigi si confuzii, tesute de-o „ura 
comuna”  insesizabil perpetuata milenar, pâna la aparitia Internetului ca mijloc de cunoastere si comunicare .   

Astfel s-a identificat un fenomen istoric care dainuie din secol in secol, având cauza ceea ce este 
cunoscut de Istoria lumii „Sclavii din Egipt”  odata ce au fost luminati sa-si traiasca libertatea în spiritul 
ontologic si cognitiv, dobândite in comunitatea lor, ceea ce deontologic numim „ratiune comuna” , care dupa 
cum spunea Platon  aceasta este o „mentalitate de generatie, formata pâna la vârsta de 50 de ani si este 
contagioasa” , transmintându-se de la o generatie la alta.  

Ulterior acestui act istoric, fara eroare s-a constatat ca umanitatea a început sa se confrunte cu o 
macro-v iclenie patologica, care s-a amplificat pe masura ce v iata moderna si civilizatia au asezat Statele lumii 
pe orbitele lor ontologice – popoare autohtone – unde un rol decisiv  pentru dezvoltarea si modernizarea 
acestora ca Stat la scara mondiala l-a avut NAPOLEON I împaratul Frantei (1804-1815).  

Printre altele, s-a mai observat de catre promotorii stiintelor juridice, sociale si  sociologice ca 
„Suferinta comuna a Sclavilor Egiptului si A legoria Piramidei Faraonului”  au localizat cauza umanitatii – 

religia alibi – pentru  destramarea popoarelor autohtone, „Crestinismul” fiind focalizat drept o arma de 
provocare de conflicte prin intrigi si confuzii macro -sociale.  

Unele natiuni observând ca Istoria Lumii a cunoscut cele mai aprige razboaie intre credinciosii Religiei 
Islamice si Crestinism, si-a adaptat din mers o alta orientare de credinta, dintre care cea mai remarcabila s-a 
constatat ca ar fi „Protestantismul” nascut pe teritoriul Germaniei si care a avut marele rol de a fi atras 
atentia asupra cauzalitatii Istoriei Religiilor. 

 Un rol deosebit in descoperirea derivei cosmogonice „religia alibi” l-a avut la scara mondiala 

matem aticianul, fizicianul, astronomul si filosoful englez, Isaac Newton, lansând axioma „Prima si 
ultima ratiune” , care avea sa inspire din scrierile sale „atacul centrifugal” bazat pe calcul matematic din 
lucrarea  „Philosophiae naturalis mathematica”/„Filosofia principiului natural de matematica” ;  o teorie 
care avea sa serveasca drept  experiment de atac al populatiilor, predominat de „atractia universala 
realizata prin atractia celesta cu cea terestra”; astfel fiind considerata una dintre cele mai „eficiente” 
tehnici, tocmai pentru rigoarea perfecta pe care Newton o im punea teoriilor sale . 

De unde Continentul Europa, incepând cu secolul al XVIII -lea  a cunoscut o accelerare a elementelor 

infiltrate cu scopul distrugerii in timp si spatiu, culturile-i autohtone. Asa s-a nascut fenomenul de 
„hybridizare nociva” a unei „gândiri dominante” colective cu tot ce insemna  actiune determinanta asupra: 
literaturii si culturii; asupra artei, presei scrise, media-politica si a politicii in special, administratiei, religiei, 
remarcându-se mai ales dupa 1920, o axa vectoriala  „teroarea spirituala si fizica”, care avea sa fie preluata si 
experimentata impardonabil de Hitler drept revansa ultra-criminala de contra-atac pe aceleasi metode subite 
de umanitate de-a lungul secolelor, ignorând calea unui dialog deschis, care apreciaza specialistii ar fi pus 

capat acestui fenomen istoric confruntat pentru prima data de-a lungul secolelor cu o gândire izvorâta din 
frumoasa si luminata cultura franceza, asezând pe axa democratiei mondiale o teza de mare valoare socio -

politica: « Les effets de la ponsée dominante sont devenus difficiliment acceptables pour celles 

et ceux qui essaient de garder un regard lucide sur leur société. /„Efectele gândirii dominante 

sunt devenite greu accetabile pentru acele si acei care incearca sa pastreze o privire lucida în 

societate”.(Bertrand Soubelet) 
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Germania astfel este considerata primul Stat eurpenen care a subit o intoxicare totala prin „atractie 

universala” , elementele infiltrate avânt drept unealta „telescopul la reflexie”  preluat ca „tehnica de atac 
stiintific de pervertire a cunoasterii”  cu scopul deteriorarii relatiilor între Statele Europei, identificându-se 
fara eroare „gândirea fizica a lui Newton acompaniata de  o teologie” .   

Contestatiile carteziene  nu au ezitat sa avertizeze latura „atractiei terestre”, observând ca  
Dumnezeu este luat alibi din teza teologica „Marul lui Adam” , invocând o anecdota „Pomme de 
Newton”/„Marul lui Newton” , potriv it careia Newton ar fi ajuns la descoperirea atractiei universale, vazând 

cum cade un mar la picioarele lui.   
Acesta era un prim avertisment cosmogonic. 
In acest context macro-socio-stiintific s-a constatat cum pluteste o URA  Cosmica, care a cuprins  

intraga planeta pe aripile unei CONFUZII  COSMOGONICE  venite dintr-o sursa de gândire bolnava, 
golita de ratiune, când lumina mai pâlpâie  amintind de Alegoria Pesterii lui Platon, un preambul al unei 
masinarii inumane din nevoia de c unoastere a timpului, doar la prezent prin suprimarea trecutului, ci nu din 
nevoia de iluminare a mintii, a gândirii ; „casa reîntoarcerii la ratiune”  a lui Platon, aseazând ADEVARUL 

IST ORIC  - v iata sociala insasi - înaltata de civ ilizatii de-a lungul secolelor cu mari sacrificii si o continua 
cercetare stiintifica in armonizarea Statelor lumii prin respect reciproc.  

 

„Omul odata redevenit liber, n-o sa stie ce sa faca cu libertatea”  
(Dostoïevski)  
 
         TECUCI, România, 1944. Dezlegarea cauzei celu i de-al doilea Razboi Mondial. 

La sfârsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, Maresalul Ioan ANT ONESCU s-a retras spre finele 
anului 1944 într-o locuinta din orasul TECUCI, la 80 Km de VASLUI, orasul meu natal.  Aici, Maresalul se 
afla impreuna cu sotia dânsului, asteptând constient „verdictul”, insa nu stia  cum va incepe si când se va 
termina „procesul criminalilor de razboi”  despre care auzise la radio si de la apropiati ca urma sa aiba loc 
dupa un juriu special al Justitiei Române. 

Se spune ca nu  întâmplator,  Maresalul Antonescu se afla La TECUCI. Cunostea  pe generalul în 

rezerva, IRIMIA, care se afla la TULCEA, la acea vreme si care printr -o diligenta secreta s-ar fi intors 
temporar la casa lui din TECUCI pentru a-l întâlni pe Maresal. De alt fel gl.r.IRIMIA incepând cariera sa de 
militar în acest oras. 

In mare discretie la una dintre intâlnirele avute chiar in casa Maresalului Antonescu, generalul in 
rezerva IRIMIA a aflat cauza declansarii celui de-al doilea Razboi Mondial, ascultând  in mare taina 
marturisirea Maresalului; taina care se pare a fost dezlegata, mai târziu,  odata ce istoricii au studiat „ Cauza 

celui dea-l Doilea Razboi Mondial pe urmele dictaturii antonesciene”, tocmai pentru faptul ca 
societatea româneasca se confrunta pentru prima data in istoria-i seculara cu o „gândire dominanta”, dând 
nastrerii primei dictaturi, cauria i-a urmat apoi  calculat matematematic dictatura ceausista si cea basista, 
scopul fiind acelasi : „diminuarea populatiei prin exterminare”. 

Adolf HITLER  - un personaj conoscut in Istoria Lumii unul dintre cei mai feroce criminali de razboi, 
din toate timpurile l-a întâlnit pe Maresalul Ioan ANTONESCU in efervescenta  organizarii declansarii celui 
de-al Doilea Razboi Mondial (1940). 

In perioada anilor 1930, Germania se afla complet paralizata, de elementele hybride infiltrate in 
cultura  autohtona, exact prin aceleasi medode de exterminare  cunoscute astazi  in plina libertate si 
democratie de catre poporul român, când germanii, la fel dispareau fara urme prin moarte lenta si crime fara 
urme; literatura, presa, administratia si politica erau profund afectate printr -o pervertire a conoasterii de 
neimaginat, amenintând sever distrugerea culturii autohtone; tensiunea sociala, cunoscând cea mai acuta 
nemultumire pentru bastinasii germani din toate timpurile, având „punctul culminant” arhivat de Istoria 
Germaniei o data cu preluarea puterii executive de catre Kurt EISNER (nascut la Berlin 1867 ), scriitor 

german de origine Evreu, editor al mai multor ziare si reviste la Berlin, Nuremberg si Münhen dupa abolirea 
monarhiei bavareze din 7-8 noiembrie 1918,  el proclama republica unde devine Prim-ministru si minstru de 
afaceri externe, avea sa divulge  implicarea oculta a Evreilor-germani pentru destabilizarea Statelor Primul 
Razboi Mondial. Motiv  pentru care Kurt EISNER a fost asasinat de un ofiter monarhist la Münkhen (1919).   

Ajuns în acelasi punct de dezechilibru  mondial al Statelor lumii, se cautau solutii 
politice pentru iesirea din „criza econom ica” provocata in pragul celui de-al Doilea razboi 

Mondial, care nu l-a impresionat pe Hitler sa impuna „expulzarea” din societate a Evreilor incetateniti 
sau nu, de pe teritoriul Germanei.  

Pentru ev itarea masurii de expulzare, care ar fi afectat toate comunitat ile Evreilor din Europa si din 
lume,  „Dirijantii Comunitatatii  Evreiesti de atunci”, ar fi propus lui Hitler o solutie de compromis, care 
corespondea drept insipratie  cu tilul volumului „Noul ordin” , ce avea trsate noi magistrale de a fi impuse 
intregiilor comunitati evreiesti din Europa.   

Se spune ca unul dintre cei mai bogati Evrei, de mare influienta, cunoscut pe  relatii apropiate cu 

mama lui Hitler (Viena 1905- 1908), ar fi venit cu o „solutie politica perversa”, care l-ar fi induplicat pe Hitler 
sa renunte la „expulzare” sa-i pedepseasca  cu ceea ce subise populatia bastinasa de secole: „Exterminarea  
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celor care se fac vinovati de imbogatire ilicita si moartea lenta a populatiei autohtone”, indicând mai intâi 

pe „Evreii din POLONIA”, care mintind, spunea Evreul-german, ca nu sunt multi la numar. Dar care in 
realitate ingrijorau toate comunitaile evreiesti pentru transparenta imbogatirii ilicite,  detinând  proprietati 
luxoase, blanuri si bijuterii, sarind  in ochii polonezilor ca un fulger venit din senin, intrebându-se de unde 
v in toate acestea?  

Hitler ar fi refuzat propunerea acestuia, reprosându-i ca nu a ajuns un „sifilitic”, expresia era 
cunoscuta din diversele articole scrise  de  scriitori români si chiar de Emil Cioran de la Berlin, care frecvent 

trimitea articole  pentru ziarul Vremea din România, fiind cunoscute artcole, precum: „Spre o alta Românie” 
– 17  februarie 1935; „La veghea dictaturii”  – 21  februarie 1937; „Renuntarea la libertate”  – 21  martie 1937;), 
dar mai ales din criticile „Zivilisation” ale seminarelor eruditului Ludwig Klages pe care Emil Ciroan l-a 
asistat in Germania cu ocazia unor cercetari in filosofie, obtinute  la  bursa de studii.  

Termenul „sifilitic” ar fi fost expres folosit de Hitler pentru a face cunoscut Evreului ca aflase  din 
Austria cum experimentau ocult pentru disparitia celor mai importanti filosofi si scriitori Europeni precum si 
artisti plastici (Hitler subind la Viena pentru creatiile sale originale „arta pastel” una dintre cele mai nefaste 

discriminari din partea unui Evreu), aici facând referire si la Mihai Eminescu, care alaturi de scriitorul Ion 
Slav ici, facuse studii la Viena, opera-i etica si sociala (1870 - ), fiind cunoscuta de austrieci, mai ales prin 
celebrul aport de cunoastere adus de Eminsecu, prin criticile aduse legii fundamentale la acea vreme: 
„Austria pare a avea o constituție (n.r. Reichsgrundgestetz din 21  Dec.1867).Pare a avea zicem, pentru că în 
faptă nu exsita de cât pentru a fi batjocorită de o mână de Evrei si de beameteri,  cari cârmuiesc acest 
complex de țări, în care nimeni nu este multămit”. 

In aceste conditii istorice, Evreul-german  ajuns in „gratiile” lui Hitler, în urma unor discutii purtate cu 

cei mai bogati din cercul lui, dupa câteva zile, rev ine cu o alta „solutie politica de compromis”, de aceasta data 
demonstrata pe un PLAN expres facut pe HARTA LUMII  si care garanta exterminarea evreilor din 
Germania, asigurându-l pe Hitler ca nu va putea fi tras la raspundere prin CONFUZIA creata de razboiul 
mondial astfel ticluit.  

Prin aceasta CONFUZIE ticluita, insa mai intâi i s-a explicat lui Hitler ca Evreii din Europa de Est sunt 
gata sa puna in conflict prin niste intrigi tesute, SUA contra RUSIEI, caz in care Hitler nu ar fi scapat de 

invazia perversiunilor de distrugere a culturii autohtone germane.  
Astfel i se propune sa intre în razboi cu Rusia, prin intermediul Guvernului României, ce numai fusese 

luat sub conducere de Maresalul Ion ANT ONESCU. Spre surprinderea lui Hitler, acesta observa o 
coincidenta, ce corobora cu preluarea puterii germane tot de un reprezentant de Stat Major, în Europa, luând 
nastere simultan  si intr-o sincronizare absoluta doua dictaturi m iltare.  

In cele din urma asa ar fi fost inselat HITLER sa cada  in sarlatania pusa la cale, care ar fi fost de acord 
cu „Planul de combat al lumii”, dar nu inainte de a contacta „acest Maresal român”, Ion ANTONESCU sa 

discute cu dânsul „tête à la tête”.  
In realitate intreaga actiune ticuluita venea de la un cerc de Evrei-români care lucrase ocult pentru 

colonizarea României, punând in practica metoda lor folosita „inspiratii de atac din scriirile autohtone”, 
luând „AXA” scrierea lui Mihai Eminescu „Germ ania si Rom ânia in fata evreilor”, având ca elemnt 
de distrugere o „expresie  - expreriment”, ceea ce Eminescu atragea  atentia ca pericol social:  
„descompunerea organica” a societatilor europene. 

Asa a aprut marea întrebare istorica si de neînlaturat: 
 

De ce nevoia subita de a discuta Adolf Hitler „tête à la tête” cu un 
amarât de Maresal Român – Ion Antonescu?  

 
O întrebare a carui raspuns avea sa dezlege v iclenia patologica declansarii celui de-al Doilea Razboi 

Mondial. Cunoscând foarte bine  starea natiunii germane, Emil Cioran avea sa creeze  la Paris si sa expedieze 
in România la ziarul „Glasul Stramosesc”, articolul „Profilul interior al Capitanului”  (inducând mincinos ca 
ar fi vorba de un „legionar”). Articolul a fost publicat chiar in ziua de Craciun , la 25 Decembrie 1940 , 
unde cu subtilitate jurnalistul Cioran avertiza cu multa finete filosofica  „Capitanul a dat românului o 

înfatisare” , alertând ca România este pe cale sa devina „Deșertul Sahara”, printr-un „proiect de natiune 
epurata de catre elementele sale halogene” cunoscute „intrusi în cultura autohtona”. Data publicarii 
acestui articol avea sa inspire asasinarea sotilor Elena si Nicolae CEAUSESCU, apreciata de istorici 
cea mai perversa razbunare a Evreilor pentru „deschiderea granitilor expresa pentru ei”, drept masura de 
protectie a populatiei române din calea „descompunerii organice”, care in subteranul societatii acumula in 
timp si spatiu un adevarat genocid.   

Planul pus in „miscarea populara”  de catre cei mai „bogati Evrei” la acea vreme, avea ticluit teritoriul 

României sa fie colonizat de Evrei, actiunea fiind pusa in „atac lent de procesare” inca de la incetatenirea 
celor 1045 de Evrei de catre Guvenul Român din 1878.   

In urma discutiei purtate de cei doi, Sefi de Stat Major,  Hitler si Antonescu, potrivit planului de 
„exterminare a Evreilor de alti Evrei”, Maresalul Antonescu a fost instruit ca „Evreii din România sa nu fie  
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exterminati”, tocmai pentru ca era ocultat planul ca teritoriul sa fie colonizat cu perspectiva concentraii altor 

Evrei în „Tara lor” ce urma a fi insusita dupa terminarea razboiului, dupa cum se credea.  
 
Aici Evreii au creat o confuzie etnica chiar intre ei-însisi, sutinând ca ei ar fi condusi de  capenteniile 

unei o minoritati evreiesti, considerati „bogatii lumii”, care nu poarta la vedere „chipiul”  traditional pe 
crestetul capului, ci îl tin ascuns sub o „plarie  neagra traditionala”, deasemeni având un soi de „perciuni 
lungi zulufati”, ascunsi in dosul urechii la copii si scosi la vedere la maturi, obligati sa poarte barba lunga  si 

vesminte din tesaruri  deasemeni in negru.   
Pentru a nu crea suspiciuni in rândul Armatei Române, de ce Hitler a ales sa nu  fie exterminati 

Evreii de pe Teritoriul Rom âniei?, a fost creata alternativa ordinului ca „Tiganii din România sa fie 
exterminati”; prin aceasta Evreii urmarind sa se debaraseze nu numai de populatia bastinasa, ci si de 
„Tigani”, care aveau aceeasi psihologie a sarlataniei dobândite ca „nomazi”  indo-europeni.  

In aceste împrejurari, Maresalul Antonescu face alianta cu Hitler, declarând expres razboi contra 
Rusiei, luând alibi pretextul halucinant ca vrea Nordul Bucovinei si Basarabia sa rev ina la patria-mama. 

Or, apreciaza istoricii si specialistii in materie, aceast pretext, in conditiile in care RUSIA  ajutase toate 
popoarele din Europa de Est sa-si dobândeasca independenta in fata Portii Otomane(1787 – Tratatul de la 
Iasi – 1791) ; ajutase eliberarea Statelor europene de sub dominatia austro -ungara, finalizata cu Tratatul 
Trianon (Paris - 1920), nu necesita o declaratie de razboi, ci pur si simplu initierea unui act diplomatic între 
cele doua tari vecine pentru care CURSUL firesc al ISTORIEI ca STATE EUROPENE  VECINE  tindea 
catre o înfratire a relatiilor dintre acestea, ci nu de inrâurire si dezbinare.   

Ofiterii Rusi si Români din transeele razboiului afla ca Maresalul Antonescu  si-a tradat poporul 

printr-o sarlatanie inimaginabila. A fost momentul când Armata Româna trece din mers aliatul Rusiei, 
iar Maresalul Antonescu dând bir cu fugitii, deghizându-se într-un batrân gârbovit, refugiindu-se in 
România, în Muntii Carpati la o cabana a unui prieten, apoi, de acolo  la TECUCI, iar Hitler deghizându-se 
într-un alt chip, se pare din ipotezele lansate de istorici, s-a refugiat in Brazilia, inscenând ca a fost ucis pe 
timpul razboiului, prezentându-se fotografii masluite cu sosia acestuia. 

Din planul avut cu Hitler, Maresalul Ion Antonescu  ar fi povestit toate acestea generalului in 

rezerva IRIMIA. Avea nevoie de a marturisi adevarul, constient ca el-insusi cazuse o v ictima manipulata 
diabolic de Evreii-rom âni, care mai întâi facusera presiuni criminale asupra acestuia cu un santaj 
imaginar ticluit cu acte false, in urma unui scenariu bine pus la punct,  amenintat ca  va fi judecat 
pentru înalta tradare de Coroana Regala, condusa de Regele Mihai. Presiunile criminale au fost atât 
de puternice incât Maresalul Antonescu a fost nevoit prin forta sa preia puterea, in anul 1939, prin crearea 
unor CONFUZII  criminale, arestându-l pe Majestatea Sa, Regele Mihai, care pe o propaganda mincinoasa 
antrenata de ziarul cel mai important la acel timp, „Vremea”,  a aruncat România in cel mai cumplit 

DEZECHILIBRU cunoscut de istorie pâna la acel timp.   Altfel razboiul nu mai avea cum sa-si urmareasca 
tinta de exterminare a Evreilor în complicitate cu Evreii-germani din Germania, care se pare aveau nevoie sa 
acopere genocidul si crimele contra umanitatii ce fusesera deja inregistrate pâna la „izbucnirea” razboiului în 
rândul populatiilor bastinase nu numai din Germania, ci din Franta, Italia, Polonia, Angalia si chiar SUA ; în  
Franta si Polonia printre alte ordine criminale, fiind sa se dea foc bisericii cu batrani, femei si copii,  cu tot. 

De unde Maresalul Antonescu lucid pentru existenta si viitorul poporului rom ân  a lansat 
public la executarea lui, incontestabila teza  jurisdictionala : „Istoria m ă va judeca”. 

In POLONIA, „imbogatirea ilicita a Evreilor-polonezi” ar fi alertat si mai aprig societatea europeana, 
ceea ce a determinat pe „Capii Comunitatii Evreiesti”  din Germania sa-i propuna lui Hitler sa înceapa cu 
exterminarea exemplara a acestora, dupa ce va fi declarat Razboiul contra RUSIEI, si astfel sa fie exterminati 
„Evreii vinovati si pedepsiti de Dumnezeu cu aceleasi metode pe care  ei-insisi le-a folosit pentru 
exterminarea populatiilor bastinase” . „Cele Zece porunci” stând ca baza de „iertatre a pacatelor”, ca luare 
aminte la „Zidul Plângerii”  unde Filosoful si Profetul Iisus Christos aprinsese eterna „Lumina din 

Lumina adevarata”  pentru apararea Evreilor – poporul lui osândit la moarte pagâna de alti Evrei, care în 
cele din urma l-au crucificat printr-o propaganda de agitatori  infiltrata in multime la zisa zi de judecata . 

In realitate, Evreii-germani si Evreii-români, care au pus in „miscare” acest razboi, urmareau 
destabilizarea Rusiei, pentru ca apoi treptat, sa poata destabiliza intreaga Europa si efectiv  în timp si 
spatiu sa fie colonizata, prin exterminarea bastinasilor. Peste 18(optspresece) m ilioane fiinte umane a 
pierdut Rusia, dintre care peste 10 (zece) milioane de civili. 

Aceasta bucla de timp al dezastrului celui de-al Doilea Razboi Mondial, coroboreaza cu bucla de timp 

al timpul jafului national al României actuale (1989 -2017) când în plina libertate si democratie,  peste 
7(sapte) m ilioane de rom âni au disparut (dupa aceleasi metode confuze hitleriste al celui de-al 
Doilea Razboi Mondial, când 5(cinci) m ilioane de Evrei si-au pierdut viata),  intreaga Europa a 
asistat la instigarea la razboi ca urmare a unor intrigi si confuzii care au declansat în  conflict intre etniile din 
Europa de Est, (române-ungare si ruse-ukraine) de natura sa atraga aceeasi destabilizare a Rusiei, 
acuzata direct drept „agresiunea rusa”  de catre senatorul Evreu-SUA, Hans Klemm, identificat acelasi 
„element halogen” in relatiile diplomatice cu Statelor straine la Bucuresti. Scopul fiind acelasi: acoperirea 

genocidului si crimelor contra umanitatii inregistrate de aceasta data pe teritoriul Românei, cu viclinie dupa 
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Acordul de la Minsk, Bielorusia, elementele infiltrate trecând granitile României, atacând frontal 
Germania, Franta, Belgia si Anglia.  

In fata acestor acte directe, Justitia Internationala impardonabil tace, mediul politic european, 
fiind inibat, intimidat si complet paralizat; sunt aparati „banii”  si infractorii in locul vietii oamenilor, 

vânzarea si cumpararea de libertate, lasând loc mizeriei dupa ce omenirea a suferit secol dupa secol sa-si 
construiasca propria-i civ ilizatie sa traiasca în pace si armonie.  

 

Nu întâmplator filosoful Emil Cioran  spunea ca „Rusia este sfânta”  si ca „Israel-ul nu are poeti”, 

tocmai pentru ca RUSIA subise acest razboi din v iclenie patologica, prin care se urmarea mai intâi 
destabilizarea acesteia, sa poata fi colonizata România si de aici intreaga EUROPA.  

Scriitorul filosof Emil Cioran cunostea foarte bine starea natiunii germane, pentru ca obtinuse acea 
bursa de merit in Germania (1933), având prilejul sa traiasca în mijlocul societatii chiar in aceasta perioada 
de mare efervescenta si tensiune sociala, constatând „caracterul si dimensiunea inexorabila colectiva pâna 
la imbecilitate – un instrument demonic cu miscari in masa cu tendinte dictatoriale” ; exact ceea ce a 
subit societatea româneasca in ultimii 15 ani sub dominatia basisto-kovesista.  

Dupa destainurea de la TECUCI a Maresalului Antonescu, familia generalului in rezerva IRIMIA a 
inceput sa primeasca semnale de presiuni criminale, devenit a „martor jenant” al intâlnirilor cu Maresalul 
Antonescu, despre care,  intuitia celor care isi urmareau interesele, trebuia sa socoteasca daca  Gl.r.IRIMIA 
va spune adevarul si se va afla de planul colonizarii Rom âniei si im plicit al Europei prin 
destabilizarea RUSIEI .  

Astfel generalul in rezerva IRIMIA constient ca nu va avea zile bune du pa 
intâilnirile avute cu Maresalul Antonescu, in iluzia sa, miza ca-si va tine la adapost 

copiii si sotia, ca urmare a ruperii de filiatie de nume, precum ca ar fi adorat un  
scriitor al timpului, Eliade RADULESCU, schimbându-si legal numele din 
IRIMIA  în ELIADE, unul dintre fii lui, un mare ahtiat de litere si cultura 
universala, fiind chiar in plina ascensiune literara in perioada celui de -al Doilea 
Razboi Mondial; este vorba de scriitorul Mircea ELIADE (foto).  

Analistii in materie au constatat fara eroare, ca absolut tot ce a existat in jurul 

familiei înnoite „ELIADE”, prieteni sau colaboratori de scrieri literare  au fost 
sistematic, fie persecutati la ani grei de închisoare, fie determinati sa paraseasca 
România, migrând spre eternul  Exil.  

Scriitorul si filosoful  Mircea ELIADE  la inceputul carierii sale literare se 
bucura de libertate, fiind foarte interesat de originile culturilor dupa cultul 
religiilort.  

In anul 1933, Eliade pleaca in INDIA pentru a cunoaste modul de v iata ca sursa spirituala indo-

europeana, care avea sa-l inspire sa scrie romanul „Maitrey i”, insa in adevar dânsul isi cauta timpul pentru a 
scrie „ISTORIA RELIGIILOR” un semnal de cunoastere pentru a gasi solutii la intrigile create intre natiuni, 
care sub pretextul „religiei” alimenta si incuraja o forta oculta sa-si continue experimentul exterminarii 
populatiilor autohtone. 

In acest sens, Mircea Eliade a fost primul scriitor european care a atars atentia nevoiei unei  
„Rezistente intelectuale”, completând  la Paris, opera sa, „Istoria Religiilor”   cu volumul „Sacrul si 
profanul”, lansând reflectiei ontice axioma: „Este inutil sa multiplicam exemplele”.  

Constienti de pericolul social care luneca lent in viata popoarelor cu o insesizabila confuzie, la 1 
februarie 2012, dupa nabusirea proteselor românilor, de un ger napraznic si zapezi cazute in tornade, câtiva 
scriitori  români s-au solidarizat cu ideea de „rezistenta intelectuala” pe care l-am fondat la 1   februarie 2012 
pe un site literar si de cultura pe o retea NING, ca o continuitate a vointei scriitorului Mircea Eliade de a fi 

lansat un strigat de durere pentru Europa; strigat ce se afla 
istoriceste intre mâinile unui român aflat in rândul 

demonstrantilor din strada la caderea noptii, pe o pagina de 
protest tinuta la lumina farului de prof. Alexandru RENGA 
(foto), care facuse inconjurul lumii prin publicatiile massmediei 
românesti, pentru ceea ce Românii doreau doar ceea ce era scris 
cu litere de sânge pe aceasta pagina:  
„VREAU! OAMENI EDUCAŢI, DE CALITATE Și BUN 
SIMŢ  / MODELE PENT RU SOCIETATE, PENTRU COPIII 

Și TINERII ROMȂNIEI”. 
Site-ul „Rezistenta Intelectuala” numara câtiva membri, printre 
care si poeta-filosof, Prof.Univ. Luminita Cristina PETCU de la 
IASI; cunoscutul poet, Petre FAGARAȘ de la SEBES, Sibiu si 

deasemeni cunoscutul poet si scriitor, prof. Vasile POPOVICI . 
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Aflând de adevarata cauza a istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, prima postare al acestui site, 
avea sa faca obiectul un „afis” drept  inv itatie la rezistenta  intelectuala, motivat de mitingul democratic al 
românilor de pe întreg cuprinsul Tarii, de la sfârsitul lunii ianuarie s i inceputul lui februarie 2012. 

 

 
 

 

Din nefericire am fost nevoita sa suspend acest site; se infiltrase un element halogen plin de talent, un 
„tâlhar de rime”  cu „mâinile patate de carbune”  aclamând o  „absurdă regie”, având semnale ca sunt expusi  
 

disparitiei toti membrii hotarâti toti, sa lupte pentru eliberea poporului român de crima contra umanitatii , 

abandonându-l in lacrimi si in regrete TOTI, la 21  septembrie 2013.  
 

De aceeasi ura fata de cultura autohtona a ajuns Mircea Eliade sa fie urmarit din aproape în 
aproape, de Evreii din România, crezând ca acesta ar fi aflat de la tatal lui de planul „exterminarii Evreilor de 

catre alti Evrei-germani prin provocarea celui de-al Doilea Razboi Mondial”. Din aceasta cauza toti 
colaboratorii scriitorului, la rândul lor au fost si dânsii urmariti cu aceleasi presiuni  criminale.   

Dintre acestia doi alti scriitori si filosofi români, Em il Mihai CIORAN si Petre ŢUŢEA, aveau sa 
plateasca cu cele mai abominabile persecutari; filosoful Petre TUTEA, subind o detentie de 13 ani in 
inchisorile comuniste. Despre dânsul Emil Ciroan, de la Paris avea sa conchida in anii ’70 într-o scrisoare 
trimisa unui prieten din România: „Cu verva oratorica fara pereche pe care o are Petre TUTEA, daca el ar fi 
trait la Paris, el ar fi avut astazi o reputatie mondiala. Eu vorbesc deseori de spre el, ca de un geniu al 

timpului nostru.”  (dec.1973).  
Filosoful Emil Cioran a avut o viata normala pâna la cel de-al Doilea Razboi Mondial, mai precis pâna 

a inceput o colaborare absoluta de cultura si literatura cu Mircea Eliade. Pe filosoful Petre TUTEA îl cunostea 
deja din anii ’30.  

Fiu dintr-o familie de preot, din Rasinari de SIBIU, Emil Cioran în anul 1933, obtine felicitarile 
Juriului pentru Teza de Stat in studiul universitar pentru filosofie, care aveau sa-i acorde spre sfârsitul anului 

o bursa in Germania, prin Fundatia Humboldt. Berlin.    
In anul 1936, CIORAN devine profesor de filosofie la Liceul Adrei Saguna din Brasov, la doi ani dupa 

ce publicase cartea de debut, „Pe culmile disperarii” .  Simte la un moment dat ca filosofia lui atinge punctul 
nervalgic al gândirii care jena elemntele infiltrate in societatea româneasca si isi ia masu ra unui consult 
medical, pentru a împiedeca tehnica criminala de a fi declarat „nebun”, din cauza „sifilisului”, in acest sens 
având detalii in concret despre disparitia marelui poet si jurnalist Mihai EMINESCU. Nu întâmplator Cioran 
avea sa publice in cartea sa de debut, „Pe culmile disperarii”: „La vârsta de 22 ani deja ma consider un 

specialist in moarte.”  Creatia sa alertând astfel prin  insasi tilurile date caritilor publicate. Printre care 
„Schimbarea la fata a României”  si „Inconevnientul de a te naste”   cu „Precis de descompunere”  ridicau 
direct problema vicleniei patologice perpetuata  insesizabil de elementele infiltrate sa distruga cultura 
autohtona a Europei. 

 Astfel Cioran purta aspra lui impermanenta un „Buletin de sanatate” , emis de Laboratorul de analize 
medicale Dr.med. ALBERT ZINK, str.Reg. Maria nr.16, din SIBIU, care avea rezultatele cercetarilor  
„negative”, impresionând cu ocolirea conoasterii acestei tehnici exersate pentru disparitia persoanelor vizate 

incomode prin gândire,  fiind nevoit sa minta ca mama lui, l-ar fi determinat sa faca aceaste analize, dupa ce 
Emil Cioran ar fi citit o carte „Geniul si sifilisul” , scris de un scriitor igoslav, inteles fiind in clar ca „geniul era 
Eminescu”, caruia mai intâi i s-a facut propaganda ca ar fi suferit de „sifilis”.  

Drept fundament ontic, ca profesor, Cioran avea sa-si concretizeze orientarea filosofica in cartea 
„Schimbarea la fata a României ”(1936), ridicând aura unui aforism inedit: „Eu visez la o Românie care sa 
aiba destinul Frantei si populatia Chinei”. p.96 

La vârsta de 25 de ani, când nu se putea vorbi de curentul politicii comuniste ca influienta in viata 
socio-culturala a României, Cioran se afla la Paris (1937) in calitate de bursier al Institutului Francez din 
Bucuresti, bursa care va fi mentinuta pâna in 1944. Cu aceasta ocazie lanseaza de sub lupa observatiilor 
intime:  „Tineretul (n.r. din România) epocii noastre nu poate spera sa se salveze prin biblioteca” , atragând 
atentia ca literatura si cultura româneasca era deja pervert ita, traind pe viu in Germania pe perioada primei 
sale burse, articolul „Românii si Germanii in fata Evreilor” , publicat de Eminescu, in ziarul Timpul de 
Bucuresti si preluat de Editurile românesti.  

Aceasta „intimitate” avea sa-l determine pe filosof sa ramâna la Paris, dupa ce Mircea Eliade i-a facut o 
v izita (imediat dupa cel de-al doilea Razboi Mondial), ocazie când intra in contact cu o „ revelatie” 
(marturisirile Maresalului Ion Antonescu). Mircea Eliade  ajungând silit de imprejurari sa se exileze, 
ramânând  în Franta unde a trait o buna perioada, pâna in anul 1965.  

La Paris Mircea Eliade a publicat in franceza câteva volume care evocau continuitatea cerectarilor sale 
in privinta cauzalitatii omenerii: „Traité d’histoir des religions”  (1949);  „Le Mythe de l’éternel retour” 
(1949); „Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase” (1951) si „Le Yoga, immortalité et 

liberté”(1964).  
Prin acesata cronologie a tilurilor publicate, Mircea Eliade a pus  in opera creativa drumul de eliberare 

a „religiei” prinsa „alibi”, facând trimitere la „eternul retur” al Evreilor de stapâni lumea prin tradare, 
folosindu-se de cultul Mongol al „samanismului”, dar care in realitatea facea puntea de legatura pentru 
intelectualii europeni cu ceea ce traversa pervertirea culturii autohtone prin „sarlatanie” sinonim cu 
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„samanismul” drept tehnica „arhaica” metaforic scriitorul facând legatura cu „extazul” elementelor infiltrate, 
dând solutia de eliberare prin cultura autohtona a fiecarui popor, facând trimitere la cultura japoneza, 
Yoga, reprezentând forta interioara de eliberare. 

Mircea Eliade dupa câtiva ani de exil la Paris, in anul 1964 avea sa paraseasca Franta unde 

presiunile criminale din jurul lui devenisera o adevarata amenintare , astfel trecând oceanul în Statele Unite 
ale Americii, unde ajunge profesor univerisitar la Universitatea Chicago, ramânând aici, intr -o solitudine 
sacra, pâna la stingerea lui din v iata (1986). 

 

Dupa câteva alte intâlniri cu Mircea Eliade si Eugen Inonesco, la Paris,  Emil Ciroan  (foto) a subit un 
proces la un Tribunal din Paris, în urma unei „declaratii facute de un denuntator” (un „preot român”  aflat la 
Paris), care si-ar fi pastrat anonimatul; o metoda ce a 
perpetuat pâna-n zilele noastre pentru represiunea 
persoanelor vizate, intocmai dupa cum a preluat din 
mers si a procedat Parchetul neconstitutional 
„Directia Nationala Anticuroptie”  din România.  

Acuzatiile erau foarte grave, precum ca 
filosoful Emil Cioran ar fi un militant nazist  si 
legionar, cerându-se expatrierea lui în România; 
pedeapsa fiind capitala. In timp ce în România, 
familia lui se afla ruinata de aceleasi presiuni 
criminale, inscenându-se „sinuciderea” fiului sorei 
lui Cioran, Gica, reducând la neant educatia familiei 

date de un preot ortodox. 
 
Justitia Franceza nu s-a lasat inselata. A respins dosarul de condamnare a lui Emil Cioran, care era 

absolut nevinovat; incepând cu aceasta epoca Cioran avea sa intre in eternele -i insomnii, suferind pentru 
destinul poporului român, constient ca este cazut v ictima unor elemente infi ltrate extrem de perverse si 
periculoase, care se asezase pe confuzia idiologiei comuniste, agravând starea natiunii, identifcându -se URA 

fata de apararea valorilor sociale si morale,  biserica suferind cea mai grea decadere a traditiei crestine, iar 
cultura redusa la neant, filosofia fiind scoasa din scoala pentru studiul elev ilor si studentilor.     

In anul 1947, Emil Cioran se decide sa renunte sa mai scrie in limba materna (româna), apucase sa 
publice sase carti in limba româna, acoperindu-si temerea intâlnirilor avute cu Mircea Eliade, cautându-si 
subterfugiul in ceea ce pe fond era adevarat, povestea unor prieteni francezi precum ca a avut o „revelatie”, 
auzind o voce, care-i zicea: „Trebuie sa te rupi de limba ta materna si sa scriie numai in franceza”.  Ev ident 
ca francezii din jurul lui si-au dat seama, ceva nu era la locul lui in v iata de scriitor filosof al prietenului lor.  

Cazut prea mult pe gânduri, in pline framântari launtrice, Cioran va scrie prima lui carte in franceza, 
devoalând in aforisme o metafora unica „descompunerea precisa”, intemeind primul lui mesaj catre 
intelectualii europeni, facând trimitere directa la „decompunerea” organica a populatiei române de catre 
Evrei, avertizate de Eminescu, inca din anii 1870.  

Prima carte in franceza scrisa de Cioran, astfel avea sa cuprinda universul unei creatii filosofice de o 
forta creativa originala: „Précis de décomposition”  publicata de Editura Galimard. O buna parte dintre 
cititorii elevati au simulat ca nu a pricep filosofia scriitorului, derutând ca ar fi inteles un „nihilist” si 

„pesimist”.  

 

Nu întâmplator dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial  
a aparut nevoia de unitate între TOATE STATELE EUROPENE si ale LUMII. 
  

In Europa de Est din transeele razboiului s-a luat masura politica de suprimare a im bogatirii 
ilicite a Evreilor prin diverse politici: „nationalizarea mijloacelor de productie” ; casele de locuit date de Stat 
cu chirie doar a celor care muncesc si s-a aplicarea pedeapsei cu moartea pentru  delapidari grave aduse la 
Bugetul de Stat. Toate aceste masuri au fost luate pentru a se impiedeca „descompunerea organica” a 

populatiei, aflându-se de cauza ocultata a Razboiului. 
Comunistii au aflat de politica demografica a Evreilor -români, care avea in vedere diminuarea 

populatiei autohtone in v iitor prin legalizarea avortului, in timp ce in sânul familiilor lor, sub pretextul 
pacatului, cutuma functiona cu tilu de lege, demografic populatia crescând de cinci ori mai mult.  Motiv 
pentru care dictatorul Ceusescu interzice prin lege avortul, incuranjând cresterea populatiei prin prime 
acordate mamelor, de la al treilea copil nascut; populatia autohtona cunoscând cel mai ridicat coieficient 
demografic din toata istoria parcursa. 

O scânteie a intrigilor traite de români de mai bine de un sefrt de secol trecut dupa cel de-al Doilea 
Razboi Mondial avea sa aprinda constiinta patriotica a dictatorului Ceausescu : „fenomenul Pitesti”, care 
capatase o amploare a exterminarii intelectualilor la inchisoarea de la Pitesti,  sub pretextul ca sunt 
anticomunisti, impotriva ideologiei partidului unic. Dupa caderea comunismului, dovedindu -
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se continuarea acelorasi crime, insa de o amploare uluitoare, de aceasta sub umbrela 
confuziei suprapusa peste democratie.    

In una din zile, Ceausescu a fost informat ca încarcerarea unui student din Anul III de la Facultatea 
de Medicina din Iasi în lagarul exterminarii intelectualilor de la Inchisoarea din Pitesti, nu corespundea 

cu ceea ce ar fi existat la dosar.  Se aduc probe scrise si marturii luate in mare discretie ca tânarul student 
avea probe, ca m asacrarea Evreilor din Gara Iasi a fost o perversiune criminala regizata de un 
complice al comunitatii evreiesti din Iasi, pentru a disimula si acoperi intentia de colonizare a 
României, care fusese  ticluita drept SCOPUL declansarii razboilui. 

 

Tânarul student trecuse prin cele mai atroce torturi de spalare a creierului , dintre care obligatia de a-si 
mânca fecalele din galeata in care-si facea nevoile in celula de maxima siguranta in care era aruncat. Acest 
tratement inuman avea sa-l reduca la cel mai ascultator „sclav  cobai”  prins pentru a lupta sa-i pastreze viata.  

La câteva luni dupa aflarea adevarului, Nicolae Ceasuescu realizeaza ca se afla in fata unei mari 
sarlatanii de compromitere totala a ideologiei comuniste, si dispune de eliberarea studentului dupa ce acesta 
facuse ani grei de inchisoare, acesta, simulând ca are „creierul spalat”.  

Astfel, studentul din Anul III de la Facultatea de Medicina Iasi, odata devenit liber, prefera sa traiasca 
intr-o asceza,  alegând sa se faca preot, urmeaza Facultatea de Teologie întelegând ca singura sansa de a 
comunica cu exteriorul era practicarea Religiei în Biserica Ortodoxa, asigurându-l pe Ceausescu ca va lucra 
cu credinta pentru aflarea adevarului exterminarii poporului român. Astfel fostul student de la Medicina 
dev ine CALUGAR-PREOT  refugiat la o Biserica româneasca din SUA, luându-si pseodonimul de 
„Parintele CALCIU”. A apucat sa traiasca evenimentul Revolutiei din 1989, ramând in SUA pâna la deces, 
(2007), cerând sa fie inormântat in Staul natal din judetul Neamt, unde i-a fost adus trupul neinsufletit, si 

unde a participat mari figuri ai politicii si culturii românest i, o parte dintre acestia ajungând expres din Exilul 
de alta data. 

Prin pseodonimul ales, „noua constiinta” a „Parintelui Calciu” înfiripa eternitatea ratiunii primul 
lui mesaj scris adresat intelectualilor, atragând atentia la ceea ce învatase la Facultatea de Medicina,  
perpetuarea speciei umane  prin particula antropomorfa conservata milenar si redata unul dintre 
elementele chimice ale scheletului denumit „Calciu – Ca”, care a stat la baza cercetarilor oamenilor de 

stiinta, inevitabil, facând trimitere la Tabloul lui MENDELEIEV  (Ddimitrie Ivanovici), care a pus bazele in 
stiinta chimiei proprietatile elementelor chimice periodice (1869). Prin aceasta Parintele CALCIU 
atragând atentia asupra „exterminarii periodice” a populatiilor bastinase de catre Evreii 
infiltrati sa-si dobândeasca absurd si inum an o Ţară. 

Asa a mai aflat dictatorul Nicolae Ceausescu ca Evreii de „cetatenie româna”  si-au gasit alte cai de 
inselare pentru imbogatire ilicita si pradarea caselor, ramase proprietatile taranilor – singurele cladiri care 
nu puteau fi nationalizate.  In paralel a aparut o multiplicare ilicita a marfurile din productia de vinuri si 

bauturi alcoolice, fiind atras pentru o executare capitala, un responsabil al Comertului Exterior 
(STEFANESCU), iar la sate au fost depistate cazuri de „moarte lenta”, „crâsmarul satului” traditional venea 
pe filiatie din familii de Evrei. 

Masurile politice pe care le-a luat dictatorul Ceausescu au fost extrem de autoritare: 1)Integrarea 
Tiganilor in sociatate prin obligatia de a munci (ceea ce s-a si realizat, rapid) si 2)„Expulzarea dimplomatica 
a Evreilor din România”, reprosând cu vehementa decizia criminala a lui Hitler, Ceausescu  spunându-le 
franc la o sedinta de partid largita unde au participat reprezentanti ai Comunitatii Evreiesti special chemati:  

„Nu am fost de acord cu nazismul si nici nu voi fi de acord vreodata cu exterminarea „etniilor inteligente”, 
care extermina bastinasii. Vom lasa deschise granitile Românei trei luni de zile pentru Ovrei. Si pentru ca 
am aflat ca s-a inventat antisemitismul o discriminare la alta discriminare, voi lasa aceleasi granite 
deschise pentru toate etniile.  Drum bun stimati tovarasi!” 

Dupa acest termen acordat de dictatorul Ceausescu, TOTI Evreii încetateniti români au parasit 
România, absolut toti. Pâna si profesorul de Tehnologia Constructiei de Masini (mecanica fina), Domnul 

Shapira, care avea catedra la Liceul Industrial N°1  VASLUI. Era un bun pedagog, plin de umor si indulgent 
cu elevii.  A fost sfatuit sa paraseasca  România de un reprezentant al Comitetului de Partid din Vaslui (Ion 
Bran), care participase la sedinta de partid largita al Comitetului Central. 

Aceasta masura insa, care nu a provocat pierderea v ietii a nici unui „Evreu-român” avea sa coste 
România, cea mai cruda RAZBUNARE  dupa reîntoarcerea la democratie a Europei de Est (1989).  

Pe toata interminabila perioada de tranzitie, care dureaza si azi au disparut fara urme 
peste 7(sapte) m iloane de români, iar economia tarii integral a fost jefuita cu concursul unor 

Evrei-români si Evrei-SUA; minele au fost inchise si industria a fost complet distrusa si înlocuita cu 
magazine comerciale de tot felul.  

Nu întâmplator Statele europene care s-au orientat catre politica comunista au fost nevoite sa creeze 
un organism european de intrajutorare economica – C.A.E.R. – Casa de Ajutor Economic Reciproc, 
independenta financiara se impunea pentru a se ev ita alte coleziuni ticluite „framântari sociale” sau conflicte 
etenice (religioase). „Banii Evreilor urmareau doar tinte criminale”. 

Pe partea celalta, deasemeni,  nu intâmplator si Statele Europene din Vest au luat aceeasi masura de 

uniune intre Statele lumii, creind in 1948, O.E.C.E. – Organizatia Europeana de Cooperare Economica (cu 
sediul la Paris, Canada, SUA si Japonia (1964), care avea sa puna bazele in 1961,  la O.C.D.E. – Organizarea  
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de  Cooperare  si Dezvoltarea Economica, fiind întarite la nivel european si international, prin fondarea 
Consiliului European in 1949 si Tratatul de la Roma in 1957. Un rol extrem de important avându-l evident 
fondarea celui mare organism de securitate din lume O.S.C.E. (1973) precum si fondarea Uniunii Europene 
(1951), pentru a continua la scara internationala unitatea întregii Europe cu Statele lumii.  

 

Dupa o astfel de consolidare economica si aparare a drepturilor internationale, elementele halogene 
din culturile autohtone au intrat intr-un fel de febra a destabilizarii, observându-se o recidivare a intrigilor 
macro-cosmice de destabilizare a Europei de Est, declansându-se mai intâi o alta criza economica (2007) si  

creindu-se câte un precedent de conflict interetnic precedat de  CONFUZII de proportii in Orientul Mijlociu, 
religia serv ind acelasi alibi de pretext al atentatelor.  

Cerectarile stiintifice pe alocuri minitioas efectuate de specialisti au stabilit in termeni epistemolo gici 
ca atacul continuu declansat cu scopul destabilizarii Statelor Europene si în paralel  a SUA, au avut aceesi 
tehnica de folosire a ideilor filosofilor si scriitorilor prezentului si „prelucrate in sens negativ”  de natura ca 
„prima si ultima ratiune” ticluite din scrieri sau discursuri politice sau sesizari jurisdictionale, sa intretina 
„atacul centrifugal”  bazat pe calcul matematic, având  la baza lucrarea stiintifica: „Philosophiae naturalis 

principia mathematica”/„Filosofia principiului natural de matematica” a lui Isaac Newton .  
Dupa un astfel de calcul matematic a fost devoalat tinta atacului din MANCHESTER (22 mai 

2017), tocmai pentru faptul ca era nevoie sa se ajunga  printr -o geometrie in spatiu la ceea ce a motivat 
„parintii fondatori” ai UE -  sa dezvolte noi relatii economice, „Carbunarii”  din Manchester, fiind cei care 
au pus bazele dezvoltarii metalurgiei în Anglia.    

Aici filosofia ca forma si experiment ontologic  devine un vector activ  de gândire universala, relevând 
„iluminarea Carbunarilor” ca simt tactil aborigen de aparare a  teritoriului întregii Europe, creiindu -se 

acel cadru de solidarizare intre Statele europene, zadarnicind orice calcul matematic de „de scompunere” 
organica a civilizatiilor dezvoltate de-a lungul secolelor.   

Toate acestea obliga întreaga umanitate sa se gândeasca la revansa fulminanta venita din neant pentru 
a asista terifiati la satisfactia unui nou „stapân de sclav i” devenit bogat prin acumulare de capital ilicit, 
provocând cu o vointa expresa aceleasi suferinte traite cândva de „sclav ii din Egipt”, insesizabil arma 
santajului creind „masina de ucis destine” . 

 Nu se poate trece cu vederea   sadismul, acel luat în râs pentru a se distra „stapânul de sclavi”, ce  se 
considera  „superior” fiintei umane; nu se poate trece cu vederea sfâsierea intre fiintele umane ordonata de o 
forta oculta – ceea ce sclavul a trait in arena de lupta pentru alegerea celui mai iscusit soldat, identificat 
astazi „soldatul - Atelierul Cotroceni” ; nu se poate trece cu vederea  vânzarea-cumpararea de libertate – ceea 
ce „sclavul din Egipt” a trait  la târgul stapânului de sclavi; nu se poate trece cu vederea dorinta detinerii de 
bijuterii din abundenta vazute de sclave si sclav i podoabele de personaliate ale stapânilor lor si în fine, nu se 
poate trece cu vederea râvnirea de a detine un teritoriu, care sa le ofere adaposturi luxoase intr -o patrie 

comuna. 
  Toate acestea au transfigurat vointa „sclav ilor din Egipt” intr-o v iclenie patologica, o parte dintre 

acestia, neîntelegând actul istoric în sine, dar nici valoarea intriseca a  banului, degenerând intr-o mega-
psiohologie de paralizare de ura a popoarelor  care au o tara de locuit, mostenita din mosi stramosi prin 
varsare de sânge pentru aceleasi atacuri, granitile devenind nisipuri miscatoar e ale exterminarilor „fara 
urme” prin provocare de „moarte lenta” si intrigi criminale de proportii, din fericire, juridic, confuzia 
localizând cu precizie „locul si timpul” actiuniilor de distrugere a popoarelor. De ce Egiptul la Începutul 

Începutului nu le-au dat pamânt de locuit? Era una dintre conditiile care-i pusese în libertate pe sclavi. 
Astfel a fost identificata cauza migratiei – când lansarea conflictelor in tarilor arabe au avut drept 

urmare efectele migrarii, reintoarcerea in timp localizând o razbunare cosmogonica, ignorându-se 
iluminarea ca efect benefic al civ ilizatiei de catre arabii-insisi. 

In România toata industria a fost distrusa si inlocuita cu magazine pentru comercializarea marfurilor: 
scopul determinarea aceleasi migrari a populatiei pentru a se face loc colonizarii. 

„Iliade si Odisea”  la degetul aratator al unui Agamemnon ratacit in timp si spatiu, fiind obligati sa 
tremure intr-o lume rupta de existenta cotidiana, urlând în strigate mute  pe toate continentele: Vânzarea 
de libertate este interzisa!   

La capat de Doua mii de ani de profetie crestina, umanitatea a reusit sa afle ca  sintagma lasata de 
Mântuitorul Iisus Christos „Iubeste semenii tai ca pe tine insuti” a apropiat fiinta umana într-un mod 
original de a cunoaste o „miscare de dominare a planetei” prin denigrarea „politicului”, când nici monarhia 
nu a mers; când nici socialsmul nu a mers; dar nici comunismul.  

Acum nici democratia nu merge?   
O planeta întreaga priveste cum imbecilitatea aseaza ura drept sursa de dezbinare intre natiuni. RUSIA 

si SUA sunt „interzise” sa agreeze intre ele ca popoare asezate pe culturile lor autohtone, instigarea pentru 
stabilitate economica si pace între natiuni fiind mai mult decât ev identa. Eforturile presedintilor acestor doua 
natiuni, fiind aruncate la marginea INTRIGILOR. 

 
Indiferent de orientarea politica doar o nostalgie istorica din 1973, ne mai aminteste de relatiile 

traditionale model de respect si admiratie între natiuni:  Leonid Ilici Brejnev (URSS) – Richard Nixon (SUA). 
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Exista acelasi interes de distrugere a politicilor de orientare pentru dezvoltarea societatilor autohtone, 
aceleasi intrigi si confuzii revin in recidiva ca un bumerang uitat la margine de secol.  

De unde rezulta Cauza planetara: Patologia sclavului devenit liber si bogat fara Tara, nu-
si poate gasi pacea launtrica de fiinta umana, nemultumit de drepturile omului instaurate  de Napoleon I, 

chiar în inima celei mai luminate civ ilizatii a planetei. 
 

Ce au facut la inceput sclav ii eliberati de mare gândire  a civilizatiei Egiptene?  
Cei care erau antrenati in Arene sa ucida au ucis incontinuare. Se pare au ucis pâna astazi, pradând 

insesizabil case de locuit peste tot unde au fost nevoiti sa migreze. Iluzia ca banii tin loc de „adapost moral” s-
a prefigurat un fenomen social al dominarii prin teroare si barbarie.  

 
 

Când s-au bucurat sclav ii eliberati din Egispt de o TARA, recunoscuta international STAT? Abia în anii 
’60. Ce au facut aceste fiinte umane pâna la acest act istoric? Au migrat peste tot in lume, acum umanitatea 
priv ind cum  arabii migreza in acelasi val istoric traiet de Evreii-Sclav i de alta data.  

Demografic s-a depasind iluzia dominarii lumii prin inteligenta indusa ca „rasa umana superioara”, 
in timp ce nu exista „rasa umana” , ci doar fiinte umane originare.  

De unde impactul „discriminarii” introdus drept sursa de intrigi intre „rase”, dintre care „rasa 
animala”  a fost irational separata de v ietatile pamântene pe motiv  ca aceasta nu dispune de „ratiune”, in 
timp ce s-a dovedit stiintific, exista animale cu o ratiune incredibil de superioara asa zisei „rase umane”.   

 Iata cum umanitatea a aflat ca se confrunta de milenii cu o cauza cosmisca degenerata intr-un 
fenomen social cosmogonic , fiind grav  confundata cauza cu efectele acestui fenomen. Printr -un alt 
fenomen, natural insa, discernarea timpului,  sfâsierile interminabile intre „religii” , asezând un singur 

judecator al divinitatii: Ilum inarea; o sursa a gândirii umane ca nevoie de ne adaposti TOTI sub acelasi cer 
albastru de unde primim Lum ina fara sa platim nici norilor si nici stelor un cent. Ne bucuram toti de 
Rasaritul Soarelui pe acelasi Pamânt, ce ne leaga in compunerea organica cu aceeasi „particula de argila” , 
descoperita de stiinta ca locuietse in creierul tuturor fiintelor umane si animale. 

Ceva nu este la locul lui.  
Pamântul nu este iubit, ci doar ceea ce acesta produce  ca mijlocire ontologica: „banii”. Neiubind 

pamântul oriunde s-ar afla o astfel de constiinta umana,  inev itabil intra într-un con de umbra, unde se 

spune: „Dumnezeu îi ia nemultumitorului darul”.  
Aici intervine „legea firii”, care mai devreme sau mai târziu scoate la Lumina Timpului, Adevarul 

Absolut, in fata caruia o astfel de constiinta nu mai poate nici da înapoi, nici avansa, ci doar sa se priveasca 
în reflexia chipului, întrebându-se trezita dintr-o lunga ratacire si lamentare: De unde vin? Cine sunt? 
„Ce” plec din aceasta lume care-mi seamana la trup cu acest pamânt atât de generos de m-a 
lasat sa-l calc sau sa fac pasi in tacerea lui cosmica?  

O tânara mama îsi priveste copiii cum se roaga pentru pace pe pamânt.   

Se tot gândeste în tristea-i cosmica: Si daca planeta Pamânt are memorie precum apa?! 
 

 
 

 Paris                                                                                                              
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                Samedi,  le 10 juin 2017  15 :41   - écrivain, Maria Cozma Crocy 
 


