
 

 

 

 

Scrisoare deschisa către CCR 

Spre știință Preșidenției, Guvernului 

 

Dezincriminarea corupției 
 

      Doamnelor și domnilor din CCR, dvs știți mai bine ca oricine că ați fost 

numiți politic de partidele care au prădat această țară 26 de ani neîntrerupt. Și 

știți mai bine ca oricine  că suveranitatea aparține poporului, și care-și deleagă 

suveranitatea Parlamentului, care e unicul leguitor. Ce dovadă mai bună avem 

decât recunoașterea dlui Augustin Zegrean că era sunat de un șef interesat, 

ajuns președinte al României? Numirile s-au făcut tocmai pentru numiții 

pricepeau interesele stăpânilor care i-au numit, stăpâni care puteau să nici nu 

sune deloc. Dar dacă au fost sunați să se intereseze  de termen atunci acest 

fapt era o atenționare: ai grijă cum și ce faci că asta mă interesează direct. 

Asta nu exclude prezența în CCR a unor oameni integri și de înalt nivel 

profesional și cultural. 

       Esențial este că normele juridice date de oricine altcineva, inclusiv de 

organismul politic CCR, sunt fundamental neconstituționale, dar asta ar fi 

treaba Parlamentului.  

     Valoarea publică “evaporată” din 1990 se cifra, după o estimare din anii ’90, 

la 1000 de miliarde de dolari; au ajuns în buget 1% (cca 10 miliarde) din care 

s-au mai îngrășat Năstase și banda lui dar și Udrea, Cocoș, Berceanu, 

Videanu adică cei care au făcut numiri la CCR.   

    Azi când avem devoalate atâtea fapte de corupție, ce țin de un sistem întreg: 

legi, jurisprudență, de persoane politice de la cel mai înalt nivel  (fost 

președinte, foști prim-miniștri, foști miniștri etc) și de instituții în ansablu lor 

DEZINCRIMINAREA CORUPȚIEI este atentat la siguranța națională.  

 

Cerc. Şt. Pr.  Octavian Căpăţină,  

Membru în Adunarea Constituantă 1990-1991 

24 mai 2016, Cluj Napoca 

 

 

Corupţia, neocominternismul şi KGB-ul 
 

 

Rând pe rând oamenii sovietelor şi sateliţilor URSS-ului, din 1989, au ieşit din 

scenă (Militaru, Iliescu, şamd), iar alţii, mai tineri, nu mai au totuşi acelaşi spaţiu de 

manevră. KGB-ul, GRU-ul ştiu foarte bine că politicieni sunt  trecători. Serviciile 

amintite şi un fost satelit şi în continuare satelit fidel au mizat şi mizează în continuare 

pe oamenii de cultură care sunt pioni aproape perfect camunflaţi, pe de o parte şi pe 

de altă parte sunt parteneri de lungă durată.  



 

 

 

 

Aşa se face că ne confruntăm azi, pe faţă, cu un virulent NEOCOMINTERNISM 

(reprezentat de oameni de cultură, de reviste, partide, fundaţii şi asociaţii).  

Dar şi acestă coloană a KGB-ului şi a satelitului său principal nu e invizibilă; 

pentru extrem de  puţinii oameni care cunosc  istoria şi cultura românilor. Pentru aceşti 

„iniţiaţi” neocominternişti au nume şi chipuri precise, chiar dacă unii sunt „acoperiţi” 

prin burse şi premii din America, de exemplu (vezi şi lucrările lui Larry Watts).  

Ca urmare KGB-ul a lansat şi îngrijit prin uneltele sale autohtone un mecanism-

motor sui generis, care  se întreţine singur fără nici un suport; mecanism-motor ce 

merge până la distrugerea organismului în care a fost implementat. Mecanismul a fost 

lansat şi în România şi în Moldova şi genialitatea lui e că se dezvoltă rapid, precum 

cancerul, cu forţe locale, fără costuri pentru iniţiatori şi mai ales nu lasă urme. 

Corupţia, căci  despre ea este vorba, găseşte adepţi aborigeni cu nemiluita - cade 

unul, răsar zece. Un fost consilier prezidenţial (1992-1996), îmi spunea că atât el cât 

şi alţii sesizau preşedintelui (de la Cotroceni) că un ministru, că un înalt demnitar a 

furat/prădat, iar preşedintele, niciodată, nu zicea nimica, niciodată nu trăda vreun 

sentiment. După o jumătate de an, după un an se întâmpla ca persoana în cauza să 

fie mutată, de regulă, într-o poziţie mai înaltă! Fără aparentă legătură cu sesizarea 

făcută anterior. 

Odată corupţia amorsată  la cele mai înalte nivele din executiv, din parlament şi 

din justiţie, din servicii ea s-a generalizat până la nivelul  la care o putem intui şi vedea, 

câte puţin astăzi din acţiunile DNA din ultimul an.  Prădarea Transilvaniei de păduri, 

castele, moşii răscumpărate demult,  dar şi de imobile construite din fondurile adunate 

de la iobagii românii pentru şcoli şi doar administrate de ordinele catolice este parte 

a mecanismului; prădare supravegheată de serviciile străine şi curios neobservate de 

justiţie, de parlamentele, de executivele şi de serviciile de informaţii de la Bucureşti. 

Să fie numai prostie!? Posibil, totuşi greu de crezut. 

 

Cerc. Şt. Pr.  Octavian Căpăţină, 15 mai 2015, Cluj Napoca 


