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PNL groparul PNL? 
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Acum câteva săptămâni am scris un articol pentru “Crișana” intitulat USR-PLUS groparul PNL?, 
publicat, până la urmă, doar pe site-ul ziarului. Veneam cu argumente, în acest sens, din lungul șir de 
șantaje antiliberale a neomarxiștilor lui Dan Barna. 

Ultimele evenimente din viața politică bihoreană și cea bucureșteană, m-a făcut să gândesc, cu 
argumente desigur, un alt articol pe care l-am intitulat UDMR groparul PNL? Profitând de poziția lor în 
năbădăioasa coaliție, udemeriștii își promovează interesele sectare și ale Patriei ungare șantajând 
guvernul. Pe plan local, prin consilierii și primarii lor, obțin tot ce doresc, inclusiv în detrimentul statului 
care încă se numește România. Cazul castelului Stubenberg și al bazinului cu apă geotermală de la 
Săcueni, detaliat de săptămânalul “Bihoreanul”, este o flagrantă, tupeistă și periculoasă afacere pentru 
siguranța statului nostru, inclusiv pentru pământul, pădurile și numeroasele imobile retrocedate 
urmașilor grofilor de dinainte de 1918 și bisericilor istorice maghiare. De cele mai multe ori, cu concursul 
lumii politice românești, când UDMR era în coaliția de la putere cu PNȚCD, PD, PNL, sau sprijinea chiar 
PSD din poziția de independent.  

Zilele trecute parlamentariii udemeriști bihoreni, împreună cu miniștrii lor din guvern, au 
declanșat o acțiune de înlocuire a prefectului de Bihor cu un om de-al lor. Nu se mulțumesc cu un 
subprefect într-un județ în care românii sunt indiscutabil majoritari, la fel ca în Oradea (unde maghiarii 
sunt astăzi sub 20% din locuitorii municipiului). S-a ajuns acolo, încât prefectul caută sprijin în cercurile 
din București care asigură siguranța națională.  

Oare președintele Consiliului Județean, care s-a bătut ca prefectul județului să fie un român, nu mai 
are priză la București? Le este frică miticilor de un ardelean gospodar? Deși le-a spus că nu vrea să fie 
prim ministru și nici președinte național al PNL.  

Ideea reconfigurării “Vechiului Partium”, (deși termenul nu acoperă o provincie istorică și 
geografică românească acceptată de specialiști), nu a fost abandonată, fie și numai prin liderii udemeriști 
la nivelul prefecturilor Satu Mare și Bihor. N-au reușit la Bihor, au primit în schimb Clujul-cu tot scandalul 
de rigoare din partea organizației PNL-Cluj.  

Vor spune unii că în politică negocierea este un instrument ce ține de civilizație, de buna 
înțelegere, de spiritul european. Este adevărat ! Dar când prietenul întrece măsura, prin ambiție fără 
acoperire logică ce-i de făcut? Lași de la tine ca să-i dai privilegiul să te scoată din casă? După ce l-ai primit 
ca oaspete, impus acum câteva secole. Economistul și omul politic național țărănist Victor Jinga, vorbea de 
minoritarii Transilvaniei-ca fiind veniți (ungurii și secuii) și aduși (sașii și șvabii). 

Un amănunt tot legat de cazul Săcuieni. Dorința primarului udemerist de a vinde castelul 
Stubenberg unei fundații popești maghiare a fost votată și de consilierii PNL! Recent, scandalul izbucnit la 
demiterea directorului liceului Emanuil Gojdu este, în ultimă instanță, o luptă între doi liberali. Lupta 
pentru putere la nivelul președinției naționale a PNL se transmite pe plan județean? Ce să mai vorbim de 
inovațiile organizatorice legate de restructurarea muzeelor din Oradea și a teatrelor și filarmonicii 
județene! Toate se contabilizează, în sens negativ, în încrederea cetățenilor alegători.  

Am ajuns în situația ca PNL să lupte contra PNL? Halal Coaliție! 


