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SCRISOAREA COLECTIVĂ CA METODĂ DE ATAC 

(Răspuns la o scrisoare colectivă calomnioasă 

semnată de 30 de oameni de creație din R. Moldova) 

 
 

Dragi semnatari, 

S-a întâmplat exact așa cum am prevăzut în Nota de la sfârșitul investigației mele, „Zece 

spații albe în biografia tricoloră a unui „dublu academician” cu trei doctorate 

neterminate” ( http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/wp-content/uploads/2017/02/02.-

Dublu-acad-integral-PLUS-toate-anexele.pdf ): „...Blogul nostru își asumă toată 

responsabilitatea pentru publicarea acestei investigații și pentru posibilile defăimări la adresa 

lui V.Matei, cel care de obicei renunța să invite în instanță pe „defăimătorii” săi, menționând 

de fiecare dată, că nu dorește să coboare la nivelul lor și să le facă publicitate pe gratis. Dar 

dacă va dori să ne invite în instanță pentru cele zece momente deloc neglijabile din biografia 

sa vom veni la prima chemare”.  

 

Într-adevăr, după publicarea celor „Zece spații albe…” n-am fost invitat în instanță, fiind însă 

onorat cu un articol semnat de Nicolae Negru și publicat în Ziarul NAȚIONAL, precum și trei 

postări pe FACEBOOK: SCRISOAREA domniilor voastre întitulată, „Calomniile unui ins 

bolnav de ură”, o reacție a jurnalistei Maria Saharneanu întitulată, „A mai apărut un Iurie 

Roșca!?”, și, alta, fără titlu, semnată de nejurnalistul Vasile Bahnaru. „Scrisoarea colectivă” a 

fost republicată, pe 2 martie, și în săptămânalul „Literatura și arta”, cu alt titlu, „Insinuări 

pripite”, cu o semnătură în plus, cea a deputatului chirurg Vadim Hotineanu, și alte două 

semnături, în minus, a dnei Raisa Ganea și a dlui Vasile Munteanu. Tot în LA a fost publicat 

articolul lui Nicolae Rusu întitulat „Mai multă lumină”. În total, domnii Mihai Cimpoi și Vasile 

http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/wp-content/uploads/2017/02/02.-Dublu-acad-integral-PLUS-toate-anexele.pdf
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/wp-content/uploads/2017/02/02.-Dublu-acad-integral-PLUS-toate-anexele.pdf
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Bahnaru, au adunat 30 de semnături din mulțimea de încercări, mai mulți refuzând să semneze 

pentru că nu le-au prezentat textul investigației mele și cel al scrisorii lor, pe care urma s-o 

semneze. 

 Cine este autorul textului? Numai nu Vasile Bahnaru, cum cred unii. Ca să scrii un text de trei 

pagini trebuie să fii, mai întâi de toate treaz. În al doilea rând, trebuie să ai răbdare să citești îtreg 

textul investigației nu doar prima din cele 30 de pagini de text. Din sursele noastre, care până în 

prezent nu s-au dovedit a fi mincinoase, acest text a fost zămislit apoi și dictat la telefonul mobil 

de către „voinicul de la ICR”. 

Dar cine sunt semnatarii? Mai întâi de toate am constatat, cu mare regret, prezența în lista 

semnatarilor pe cei trei oameni dragi inimii mele: Aurelian Silvestru, Petre Neamțu și Nicolae 

Botgros, care au „semnat” la distanță, prin telefonul mobil, fără ca să vadă ce au semnat. Din 

cauza stimei mele față de ei și de talentul lor am renunțat la ideea verificării declarațiilor de 

venituri ale tuturor semnatarilor pentru a nu avea surpriza de a-l regăsi pe vreunul din cei trei 

printre beneficiarii ICR-ului. Păcatul semnării scrisorii respective nu este al celor trei ci al celor 

doi care i-au păcălit să semneze. În orice caz lista viitorilor semnatari a fost alcătuită nu la 

Institutul de filologie ci la ICR, acesta fiind unicul care deține întreaga listă a beneficiarilor săi, 

foști și viitori. 

Situația semnatarului Vadim Hotineanu, este mai complicată decât s-ar părea la prima vedere. 

Semnătura dumnealui a fost făcută pe ultima sută de metri și doar pentru săptămânalul 

„Literatura și arta”. Ar fi fost mai bine însă dacă nu semna în genere pentru că investigația mea 

este dedicată memoriei regretatului patriot, Andrei Vartic, care a murit la patru luni și jumătate 

după ce a fost operat de către acest chirurg, pe 15 ianuarie 2009. În acea zi toată românimea 

progresistă l-a sărbătorit pe Mihai Eminescu de ziua lui care a devenit și Ziua Culturii Naționale, 

iar spre seară s-a întâmplat blestematul accident automobilistic de la Ialoveni, în care a nimerit 

poetul Grigore Vieru, și din care nu și-a mai revenit, decedând  pe 18 ianuarie 2009. Dacă Vadim 

Hotineanu ar fi citit scrisoarea pe care a semnat-o ar fi descoperit în ea o propoziție care, poate, l-

ar fi făcut să se abțină de la semnarea ei: „Adevărul e că diagnosticul pus de medici (adică de 

Hotineanu-n.n.) lui Andrei Vartic în 2008 – 2009 nu mai permitea intervenția chirurgicală”. Așa, 

deci, și diagnosticul, și intervenția chirurgicală, dar și semnătura pe scrisoarea colectivă, toate îi 

aparțin chirurgului Vadim Hotineanu. Mă întreb și îl întreb: nu era mai creștinește să se abțină de 

la semnarea acestei scrisori? Mai ales că tot în acel an după intervenția nereușită la ficatul lui 

Andrei a urmat încă una, la fel de nereușită, la vizica biliară a regretatei soții a maestrului Vasile 

Iovu, Maria. 

Din cei 30 doar profesorul Moșanu putea fără regrete să semneze scrisoarea dată pentru că nu i-

au plăcut concluziile mele despre demisia din februarie 1993 dar și pentru că VM ca lider de 

partid a fost invenția sa; el l-a născut și l-a crescut în politica moldovenească, l-a ridicat în slăvi, 

iar în 2001, când pe VM l-au părăsit patru importanți membri ai biroului permanent, Moșanu a 

fost unicul care a revenit la partid, a doua zi, după ce Matei i-a șoptit la ureche cele două 

„argumente forte”. 

Ceilalți semnatari ori au beneficiat din bugetul ICR-ului, ori le-au promis că vor beneficia, în 

mandatul viitor, alții nici nu bănuiau ce fac. Unii au avut tot sprijinul la susținerea tezelor de 

doctorat învechite de vreme, iar altora li s-a promis acest sprijin în viitor sau chiar un titlu de 

membru de onoare al AR sau AȘM, pe care îl așteaptă de ani buni de zile. Eu le doresc la toți, 

POFTĂ BUNĂ! Dar să nu uitați că aceste semnături vor sta pe o scrisoare colectivă calomnioasă 
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plină de ură și minciuni, adică O SCRISOARE COLECTIVĂ DE ATAC și nu una de 

argumentat, iar alături de ea, întotdeauna, va apărea și textul investigației mele, argumentat până 

la detalii, pentru combaterea căruia în scrisoarea nu s-a adus niciun contraargument. Dacă se 

găsea vreo unul, scriam acum alte rânduri în altă parte... 

Nu sunt la curent dacă cei doi culegători de semnături i-au propus și maestrului Eugen Doga să 

semneze scrisoarea dată, dar dacă i-ar fi propus și dânsul ar fi semnat, ar fi aflat, în sfârșit, cine i-

a/i-au încurcat să ajungă la locul bine meritat în Academia Română, cine l-a/l-au turnat acolo, la 

AR, fără milă că-i spion rus, ca să-i ocupe el/ei locul. Așa ori altfel Maestrul n-a semnat, deaceea 

va afla mai târziu aceste amănunte pe care le mai cunoaște o prietenă de-a domniei sale. 

Iar semnatarul principal, zis și autor al textului scrisorii colective, Vasile Bahnaru, întrunește 

toate condițiile pentru o investigație jurnalistică, în care să fie reflectată activitatea sa fructuoasă 

pentru falimentarea unei întregi ramuri a economiei moldovenești în perioada cât a stat în fruntea 

Departamentului de stat pentru edituri, poligrafie şi comerţul cu cărţi (1990-1992) precum și 

pentru transformarea Institutului de filologie mai mult într-o organizație de degustare, decât una 

de cercetare, având în componența sa tineri cercetători cu pregătire impecabilă dar pentru că nu 

sunt pregătiți și în domeniul umblatului prin farfurii și căni nu pot ajunge în fruntea institutului 

dat. Printre aceștia, dacă ICR-ul central ar dori, ar putea găsi candidați infinit mai buni, mai 

sănătoși și nehapsâni pentru funcția de Director la ICR Chișinău. Dorință de ar fi, candidați s-ar găsi... 

Sunt multe de zis și despre talentul lui VB de ași însăila lucrările științifice, talent pe care l-a 

însușit de la Naș-su la etajul IV al Hotelului MOLDOVA. Deocamdată mă aflu în criză de timp 

ca să mă ocup de lucruri mărunte, dar de uriașele sale prostii pe care le răspândește prin rețelele 

de socializare aș croi câteva zile și nopți pentru a sprijini cu toată puterea eliberarea din 

captivitatea degustătorilor a sărmanului Institut de filologie al AȘM. 

Din minciunile pe care până acum mi le-a pus în cârcă mă voi opri pe scurt doar la câteva. Prima 

este cea legată de presupusa răzbunare a mea pe VM pentru că m-ar fi exclus din partid după ce 

m-am înfruptat din banii formațiunii sale pe care acesta a condus-o cu măiestrie spre pieire, eu 

fiind în partid, chipurile, responsabil de număratul banilor. Iată ce scria Bhnaru într-un 

comentariu pe contul FACEBOOK al medicului Ion Iovu, după ce acesta postase doar pentru o zi 

(până l-a ocărât cumplit amicul facebook-ist Bahnaru) informația despre investigația mea: „…Îi 

vom aminti (desigur, mie-n.n.) de unde vine această aversiune patologica față de dl V. Matei; 

fiind responsabil de banii Partidului (majuscula îi aparține directorului Institutului de filologie!-

n.n.), numai el știe ce a facut cu banii, din care cauză a fost, se pare, eliminat din partid (cu tot 

cu bani?-n.n.). De aici i se trage, probabil, ura!”. Oare trebuia să treacă 17 ani ca să mă răzbun 

pe VM pentru că am plecat din acel partid, de bună voie și nesilit de nimeni? Atunci, în 2000, am 

plecat în genere din politică pentru că aici ea devenise o afacere, curat-murdară, dar profitabilă, 

eu, însă, nedorind să devin om de afaceri ci un modest om al scrisului! Iar acei blestemați bani de 

la Hotelul MOLDOVA și BOIANA GROUP, care au distrus o minunată echipă de intelectuali și 

patrioți ai acestui plai, îi numărau acasă, în patru ochi, doar liderul și consoarta sa.  

Tot acești „amici”, de cu zori și până seara, transpiră răspândind o altă informație, precum că am 

reușit (în sfârșit!) să mă îmbogățesc din această investigație pusă, chipurile, la cale de niște 

„grupări obscure” antiunioniste, antiromânești, adică …antimateiste!!! Acestora le pot spune că 

dacă înainte de a-l publica pe Blog, treceam cu textul dat pe la ICR Chișinău să-l vadă 

protagonistul până în seară m-ar fi așteptat lângă blocul meu TIGUAN-ul său cu certificatul de 
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înmatriculare, pe numele meu, și cu noi numere de înmatriculare a autoturismului de vis, cu o 

singură condiție: să lichidez textul investigației și calculatorul cu toate materialele încă ne 

publicate. Concluzia mea la acest microsubiect ar fi următoarea:  

                                                      Din acel efort al meu, 

N-am câștigat eu niciun leu, 

 N-am câștigat nici de o bere, 

                                                      Dar puteam face-o avere. 

Domnilor 30 de semnatari, mai ziceți că l-am numit pe Matei turnător și KGB-ist. Aceasta, cu 

certitudine, este invenția celui/celei/celor care apucă …prăjina: „V.Șoimaru recurge la arma cea 

mai des utilizată de toți denigratorii din Basarabia ultimelor decenii – colaborarea cu KGB-ul”. 

De unde această concluzie dacă nici măcar n-am pronunțat vreun nume din domeniu, cum ar fi 

“Jeverdanul rădenean” sau “Cimbirașul basarabean”, sau chiar “Colonelul trăpeduș care ascultă 

pe la uși”? Iar povestirea despre pictorul de la muzeul Noului Ierusalim mi-am amintit-o abia 

după ce am citit alineatul despre KGB-iști din scrisoare. Îl am în vedere pe talentatul pictor care 

putea, chipurile, desena/alcătui oricărui lucrător de la muzeu „consimțământul de colaborare” 

cu Lubeanca și-i putea face semnătura ca pe cea originală. Teama cea mare, însă, consta în 

posibila apariție în Electorala din1998 a xerocopiei unui astfel de document înfricoșător, care, 

dacă ar fi fost chiar originalul, din clipa apariției la Chișinău trebuia să fie declarat fals. Staff-ul 

era deja pregătit pentru o declarație în acest sens. Dar n-a mai ajuns la Chișinău nicio xerocopie, 

poate deaceea că sondajele arătau pentru formațiunea dată un sprijin electoral de cel mult un 

procent, în realitate, după scrutin, obținând tocmai 1,22 la sută, și asta s-a datorat participării pe 

lista electorală sub interpretul Matei a lăutarului Nicolae Botgros.  

Dar dacă nu-i secret, când și unde VM „a pus printre primii problema adoptării unei legi a 

lustrației”,  dacă el nici măcar n-a dorit să semneze interpelarea adresată în 1992 ministrului 

Securității cu privire la deconspirarea agenților secreți din Parlament, pe care au scris-o deputații 

Vasile Năstase și Vlad Darie și pe care au semnat-o 49 de deputați, inclusiv eu, dar nu și 

protagonistul investigației mele. Decât ar căuta nod în papură mai bine iar satisface măcar azi, 

cât mai este în viață, curiozitatea lui Ion Druță cu privire la scopul vizitelor inopinate ale lui VM 

la fracțiunea deputaților URSS din partea RSSM (Moscova, 1989). Încă o curiozitate mai 

plutește în văzduh și azi, cea cu privire la presupusele pregătiri din metropola sovietică ale marii 

revoluții (neo)socialiste din decembrie 1989, condusă cu atâta dibăcie de Ilici, cel de pe 

Dâmbovița și nu cel de pe Neva, dar și de alți fruntași FSN-iști, de la Ploiești și București?  

Dar dacă să fiu sincer, azi, mai puțin mă interesează puzderia de mici turnători din perioada 

bolșevismului și a comunismului (ați auzit de la cei informați câți au fost în perioada aceea?), dar 

care astăzi visează la România reîntregită și sunt gata să-și dea și sufletul pentru cauza 

românească; faptele lor cinstite de azi ar trebui să intereseze mai mult decât „donos”-urile lor de 

ieri. Vă mai amintiți în ce momente ale istoriei noastre recente erau scoase din sertare, mai 

târziu, și de pe site-uri, lista lui Moraru și cea a lui Șandrovschi? Ați încercat vreodată să 

analizați faptele craștinești ale multora din acele liste și să le comparați cu cele ale unora ca 

Dodon, Papuc, Plahotniuc, care nu figurează nici pe una din listele de mai sus? Numai să nu-mi 

spuneți că acești Pavlici Morozovi pe atunci erau doar comsomoliști sau chiar pionieri.  

Mai importantă mi se pare scoaterea măștilor de pe „marii români”, cei mai guralivi 

„unioniști” care sunt gata, la prima chemare a lui Beria și Iagoda, din ceea lume, să-și 
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trădeze Părinții și Neamul pentru un buzunar de ruble. Din cauza acestor guralivi n-am 

obținut nicio mică victorie întru lichidarea consecințelor Pactului Molotov-Ribbentrop; de 

25 de ani batem pasul pe loc!  

Repet chiar dacă am mai spus-o: Câte decenii să mai treacă pentru a ne convinge că CEI CARE 

STRIGĂ CEL MAI TARE UNIRE (vă mai amintiți de unul bărbos cu portavocea din copaci?), 

adunând din aceste țipete milioane de lei pe conturi, dar câștigă mai puțin de două procente din 

totalul de o treime de voturi ale unioniștilor basarabeni, NU DORESC UNIREA. Ei se tem de ea 

ca dracul de tămâie, pentru că ÎNTR-O ȚARĂ MARE CU POTENȚIAL MARE DE RESURSE 

UMANE BINE PREGĂTITE ACEȘTIA, FIECARE ÎN PARTE, VOR DEVENI UN NIMENI! 

Dar într-o republicuță dezbinată între „unioniști” și neunioniști ei pot ajunge miniștri, președinți 

de parlament și chiar șefi de stat. 

REUNIREA NU SE VA ÎNFĂPTUI ȚIPÂND-O, EA POATE AVEA LOC DOAR 

CONSTRUIND-O, EDIFICÂND-O, CĂRĂMIDĂ CU CĂRĂMIDĂ, PÂNĂ CETATEA 

ROMÂNEASCĂ VA REDEVENI CUM ÎI STA BINE CÂNDVA: DODOLOAȚĂ, MARE ȘI 

FRUMOASĂ, DE LA NISTRU PÂN-LA ZBUCIUMATA TISĂ... 

Cu această ocazie mi-am amintit de cuvintele pline de înțelepciune ale regretatului rector-

fondator al ASEM-ului, Paul BRAN, pronunțate la ultima ședință a Senatului condus de el, pe 23 

mai 1994, cu 50 de zile înainte de a fi alungat din Basarabia de către agrosocialiști doar pentru că 

era cetățean român: „...Astăzi am fost amenințat că o să fiu reclamat la București că sunt 

împotriva Unirii cu Țara. Domnilor, eu n-am venit în Basarabia să fac Unirea. Asta-i treaba Dv. 

Și dacă am ajuns aici eu trebuie să vă spun clar:  Problema Unirii nu este dacă vrei sau dacă 

nu vrei Unirea. Problema Unirii este dacă meriți asemenea act istoric... Și mi-am dat seama 

că mulți nu o merită: nici de aici, nici din România...”. (Și totuși minunatul om și profesor n-a 

avut deplina dreptate: ASEM-ul ctitorit de el în anii 1991-1994 a fost una din cărămizile puse la 

temelia reedificării Cetății Românești. Dacă în 25 de ani de așa zisă independență se mai puneau 

câteva mii de astfel de cărămizi astăzi nu mai vorbeam despre REUNIRE, EA deja ar fi avut loc!)  

Și tot cu această ocazie mi-am amintit de cuvintele CELUI MAI IUBIT DINTRE ROMÂNI, 

genialul Mihai EMINESCU, despre rolul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe în menținerea 

identității românești care mi-au sugerat zilele trecute să formulez și să adresez Patriarhiei 

Bisericii Ortodoxe Române o simplă întrebare:  

Pe când în fruntea Bisericii Basarabene un duhovnic român bun ca regretatul Iustin 

PÂRVU? De el depinde foarte mult CUM VA TRECE CENTENARUL UNIRII-2018 și 

cum va fi viitorul creștinilor basarabeni alături de frații lor de peste Prut! Sau poate de 

aceea și în Biserica Basarabeană într-un sfert de veac n-a avut loc nicio creștere calitativă 

sau cantitativă, ca să nu fim prea aproape frate de frate? 

Dar iată un citat din scrisoarea colectivă care m-a pus foarte serios pe gânduri: „În ultimele 

decenii ...au trecut la cele veșnice, după multe atacuri calomnioase, Alexandru Usatiuc-Bulgăr, 

Nicolae Costin, Gheorghe Ghimpu, Lidia Istrati, Leonida Lari, Grigore Vieru, Ion Ungureanu... 

Atacurile calomnioase din ultimii ani în adresa domnilor Alexandru Moșanu și Nicolae Dabija, și 

acum, repetat, împotriva domnului Valeriu Matei, nu pot să nu ne îngrijoreze…”. Înțeleg de ce 

lipsește în această listă Andrei Vartic, pentru că memoriei sale i-am dedicat investigația, dar nu 
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pricep de ce este prezent în ea V.Matei, cel care a devenit milionar din activitatea sa profitabilă 

pentru românism și unionism? Dragi semnatari, doriți cumva să-mi puneți mie în cârcă, dacă, 

Doamne ferește, se va întâmpla ceva grav cu VM ajungând la Jilava? Și de ce lipsește în ea 

Mihai Cimpoi? Nu cumva Bahnaru și Matei au înțeles, însfârșit, că anume ei vor purta 

responsabilitatea pentru stare sănătății (și evoluția ei de mai departe), a criticului și istoricului 

literar de notorietate internațională, academicianul Mihai Cimpoi? La acest subiect, însă, voi 

reveni. Promit!  

Acum să vă spun, domnilor 30 de semnatari, ceea ce n-ați înțeles chiar dacă sunteți mari oameni 

de creație, de ce a avut nevoie Matei de semnăturile voastre, încercând disperat cu ele să acopere 

argumentele mele, în fața celor care vor decide în curând soarta lui de mai departe în calitatea 

mult râvnită de gestionar și spălător iscusit al mijloacelor bugetare ale ICR-ului. El avea toată 

încrederea că amicul de-o viață și baronul de Prahova, Mircea Cosma, se va ține de cuvânt și de 

această dată și-l va propulsa pentru următorii patru ani la ACADEMIA DI ROMANIA. L-a 

încurcat, însă, condamnarea penală a baronului dar și dezvăluirile noastre. Având atâta încredere 

în Cosma și crezând că va pleca la Roma, Matei și-a vândut apartamentul mutându-se în locuința 

de serviciu a ICR-ului de pe strada Eminescu. Dar pentru că la Roma nu va mai pleca ar trebui să 

se zbată ca peștele pe uscat ca să rămână măcar la ICR. În caz contrar va trebui să retrocedeze 

MAE-ului pașaportul diplomatic și, ce-i mai important și costisitor, să cedeze locuința de 

serviciu și să-și cumpere alta  la Chișinău până la definitivarea construcției din Marea Capitală, 

ridicată din donații și sponsorizări pentru transplantul de ficat, din care mai mai putea face șapte 

transplanturi de ficat la alte șapte persoane grav bolnave. Dacă mai punem la socoteală și 

perspectiva care îl paște de a ocupa o celulă la Jilava situația dânsului devine cu totul penibilă. 

Măcar de-ar nimeri în celula Mareșalului nostru dezrobitor, pe care, desigur, n-o merită.  

Ca să ajungă VM în situația dată l-a ajutat mult și colegul său bucureștean, criticul literar, 

Răzvan Voncu, cel care astă toamnă zicea despre VM: „Personajul pus în fruntea filialei - un 

scriitor de raftul al treilea, care nu se bucură de nici un prestigiu în lumea literară românească - 

este mai preocupat de propria promovare. ICR Chişinău s-a transformat, sub conducerea lui 

Valeriu Matei, într-un cămin cultural, care plimbă prin satele Basarabiei panouri cu poze de 

scriitori, concepute la Bucureşti”. 

*   *   * 

Stimați 30 de semnatari, mai aveți de răbdat circa două săptămâni până vă veți convinge în ce 

păcat (ca să nu-l numesc altfel) v-au băgat cei doi cerșetori de semnături.  

Chiar dacă din convingere (cum altfel?) ați semnat scrisoarea colectivă nu cred că nu sunteți 

curioși să vedeți cu ce se va termina acest duel care se prelungește a doua lună. Nu am în vedere 

duelul dintre mine și VM, care s-a încheiat cu succes în ziua publicării scrisorii voastre colective, 

în care nu ați putut nega niciunul din cele zece păcate penale și morale ale lui VM pe care le-am 

scos la iveală în cursul investigației mele. Am avut în vedere duelul la care participă fostul baron 

local de Prahova, cel care fiind condamnat penal la opt ani de lagăr trece liber Prutul fără să fie 

arestat, tot el (zvon din târgul nostru în ruini) visează să serbeze Ziua Unirii Basarabiei la Ulmu-

Ialoveni, inaugurând acolo un bust de-al lui Mihai Eminescu (nu-s la curent dacă va fi o copie 

sau chiar originalul), împreună cu VM și consoarta lui, dar, posibil, și cu un om de afaceri din 

localitate. Vom merge acolo sperând să nu intervină schimbări nedorite în scenariul elaborat la 
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Fundația „Mihai Viteazul” din Ploiești. Ar fi păcat să se întâmple așa ceva, pentru că și VM 

speră să-și mai spele imaginea șifonată, dar și MC are posibilitatea să dispară fără urme prin 

codrii Lăpușnei, exact așa cum a făcut-o bunul său amic prahovean, Sebastian Ghiță, fiind azi 

căutat, el și milioanele sale, pe toate meridianele Terrei. Asta pe deo-parte, dar pe cealaltă parte 

se află nimeni altul decât SRI-ul și legendara DNA Ploiești, spaima corupților prahoveni, care, 

cu toate presiunile PSD-iste și cele legate de Ordonața nr.13,  au reușit să-l condamne penal pe 

Cosma la opt ani de pușcărie, dar fiind liber și azi... 

În clipa când va fi numit directorul la ICR Chișinău va deveni cu totul clar cine-i cel mai tare din 

parcare la români: DNA și SRI, dacă va fi schimbat directorul, sau amicii lui MC, petroliștii 

rusolingvi din Prahova, dacă nu va avea loc schimbarea. Totodată, dacă va avea loc schimbarea, 

oare cum vă veți uita în ochii noului director, mai ales că unii dintre voi doriți să colaborați în 

continuare cu ...bugetul ICR-ului, nu-i așa?  

Acum câteva zile,  l-am văzut pe unul din semnatari, fiind și soț de semnatară, în audiență la 

Președintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, care, se pare, mai este și-un fel de 

custode al întregului sistem al ICR. Nu sunt la curent dacă semnatarul a reușit să ridice problema 

celui de-al doilea mandat al lui VM, dar dacă a și ridicat-o sper că n-a uitat să-i amintească 

șefului Senatului cu ce s-a terminat încercarea sa de a-l scoate pe Matei din locuința de serviciu a 

Guvernului României pe care a obținut-o prin minciună. 

Dar mai este ceva de spus la acest microsubiect legat de Tăriceanu și Basarabia, plus autorul 

acestor rânduri: Pe 18 octombrie 2014, în toiul campaniei electorale prezidențiale, am primit de 

la un prieten din București un link după care se sunde o „ Scrisoare pentru Basarabia” publicată 

pe Blogul candidatului Tăriceanu (http://stirile.rol.ro/calin-popescu-tariceanu-scrisoare-pentru-

basarabia-937984.html) și adresată alegătorilor basarabeni, din care desprindem un fragment la 

temă: „...Dragii mei prieteni, închei aceste rânduri cu câteva cuvinte care pe mine m-au 

emoționat. Scriitorul unionist și profesorul universitar Vasile Șoimaru, autor al unei recente 

lucrări monografice de excepție, „Românii din jurul României”, a fost întrebat odată: „Ce țară ați 

mai dori să vedeți Dvs., care ați văzut atâtea țări?”. Profesorul Șoimaru a răspuns extraordinar: 

„România Mare” ”. Îtrebarea mea ar fi dacă semnatarul s-a interest cine l-a sfătuit pe domnul 

candidat să includă acest alineat în scrisoarea data și dacă i-a fost de folos, pentru că am încercat 

să aflu cine a fost cu ideea data, știind bine că semnatarului și soției sale semnatare nu le putea 

veni în gând o astfel de idee, poate doar dacă citatul respectiv nu era din publicistica mea ci din 

cea inexistentă a domnului „dublu academician”. 

Câteva zile la rând căutam un titlu pentru acest text dar nu-mi venea în gând niciunul potrivit. 

Norocul meu că am prieteni deștepți, primind zilele acestea de la unul din ei, mai tânăr, un mesaj 

din care am desprins viitorul titlu, din chiar subiectu mesajului, pe care l-ați și văzut mai sus, dar 

mesajul, scurt de tot, iată-l mai jos, la care era atașat articolul, vizat în mesaj, al dlui Nicolae 

Manolescu, și întitulat, „Ce înseamnă să-ţi iubeşti ţara”, publicat în Adevărul.ro, din 17.03.17. 

 „Subiect: Scrisoarea colectivă ca metodă de atac. 

…Domnule Soimaru, acest text (http://adevarul.ro/news/societate/ce-inseamna-sa-ti-iubesti-tara-

1_58cb9d125ab6550cb8694a87/index.html) m-a dus cu gândul la aceeași metodă aplicată de 

oponentul D-stră, VM, foarte vulnerabil care simte nevoia de protecție publică, deaceea a și 

http://stirile.rol.ro/calin-popescu-tariceanu-scrisoare-pentru-basarabia-937984.html
http://stirile.rol.ro/calin-popescu-tariceanu-scrisoare-pentru-basarabia-937984.html
http://adevarul.ro/news/societate/ce-inseamna-sa-ti-iubesti-tara-1_58cb9d125ab6550cb8694a87/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/ce-inseamna-sa-ti-iubesti-tara-1_58cb9d125ab6550cb8694a87/index.html
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apărut scrisoarea celor 30 de oameni de creație. Vedeți motivele de îngrijorare ale autorului 

Nicolae Manolescu din articolul său publicat azi,17.03.17, în Adevărul.ro, D.E.” 

Cam acestea am avut a zice, domnilor 30 de semnatari, dar dacă va mai fi nevoie, voi reveni cu 

noi informații. Dar nu înainte de a face publică rugămintea unor prieteni față de mine:  „ ...Vă 

implorăm să fiți prudent cu protagonistul Dv pentru că are doi frați, foști sau/și actuali 

pușcăriași, care Vă pot pune în pericol securitatea personală și cea a familiei Dv...”.  

Le răspund cu următoarele cuvinte: frică ar trebui să le fie lor pentru că după publicarea 

investigației mele mă aflu în deplina siguranță, ca niciodată, și orice s-ar întâmpla cu mine, 

indiferent din care parte, primii suspectați vor fi chiar ei, toți trei... 

 

Vasile Șoimaru  

17/03/17 
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