Motto: “Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul”
“Scoală române, n-auzi alarma, n-auzi cum plânge naţia ta?”
"Pământul nostru-i scump si sfânt, că el n-i leagăn şi
mormânt"
“Proprietatea asupra pământului reprezintă viitorul oricărei
naţiuni.”
„Ţara asta să fie Românească sau să nu fie deloc.”
Asociatia Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole
din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures
Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău
Telefon: 0743-534.962
Email: apardeal_filmm@yahoo.com
Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc
Subsemnatul, Cozmuţa Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ileana,
domiciliat în loc. Bârgău, Com. Cicârlău, nr.42A, jud. Maramures,
identificat cu CI seria MM, nr. 203966, CNP 1530222240094, emisă
în 15.05.2013 de Poliţia Seini, Preşedintele Asociatiei Proprietarilor de
Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole

din Ardeal, Persoane Fizice si

Juridice, Filiala Maramures, prin prezenta formulez
Scrisoare deschisă adresată
D-nei Ana Birchall, Ministrul Justiției,
Candidaţilor la Președinția României, Societăţii româneşti,
Clasei politice, cărora le solicităm să se pronunţe asupra
abuzurilor semnalate.

Ne aflăm cu toţii sub imperiul revoltei împotriva abominabilei
crime săvârşite împotriva unor inocente de un descreierat care nu
se înscrie în rândul oamenilor.
Voi relata în următoarele rânduri o altă crimă care se petrece
sub ochii noştri, fiind coordonată de instituţiile de bază ale statului
Român, instituţii care au lichidat deliberat societatea civilă
Românească tocmai pentru a avea mână liberă pentru a săvârşii
această crimă: Vânzarea României, crimă faţă de care cele ale
securităţii anilor `50 au fost un mic antrenament şi în care au fost
atrase, ca şi atunci, toate structurile statului, de la Primăria
Cicărlău, la Administraţia Prezidenţială, care n-au făcut nici un gest
pentru a o opri.
De altfel, doamna prim-ministru, în excursiile pe care le face
în străinătate, când afirmă „investiții în agricultura românească”
îndeamnă voalat la cumpărarea pământului românesc.
Dedic demersurile mele din ultimii 25 de ani memoriei tuturor
celor care au apărat şi iubit acest pământ: părinţilor mei – Cozmuţa
Gheorghe şi Ileana, unchiului meu – Cozmuţa Vasile căzut în
Transnistria, mătuşii mele Viorica Dunca – pilot sanitar pe frontul
din Est şi Comandant Baterie Artilerie până în Munţii Tatra, unde a
căzut rănită, soldaţilor regimentului 52. Care de luptă, decimat de
nazişti în loc. Tătărăşti, jud. Satu Mare, localitate unde urmau să
facă joncţiunea cu trupele sovietice pentru a elibera ultima palmă
de pământ românesc. Dar sovieticii nu s-au prezentat la întâlnire,
fiind îmbătați în Homorod, trupele naziste

informaţi fiind de-au

înconjurat şi lichidat până la ultimul soldat. Şi nu în ultimul rând,
familiei martirizate Nicolae şi Elena Ceauşescu, care n-au admis

înstrăinarea nici a unei palme de pământ românesc, pentru care au
plătit cu viaţa.
Concetăţenilor de alte naţionalităţi le doresc ca împreună cu
românii să iubească şi să apere acest pământ, întrucât aşa cum
spunea şi poetul Sutto Andräs: „Acest pământ mi-e patrie şi mie!”

Scrisoare deschisă
Adresată D-lui Klaus Werner Iohannis
Președintele României

Domnule Preşedinte, România se vinde în baza unei Legislaţii
neconstituționale: Legea 17/2014 şi se atribuie deposedaţilor de
proprietăţi de regimul comunist (majoritatea străini) în baza Legii
165/2013, legi emise prin încălcarea art. 1, alin 3 (România este
stat de drept), art. 44 (dreptul la proprietate), art. 4 (unitatea
poporului Român), art. 3 (teritoriul României este inalienabil) din
Constituţia României. Întrucât noile acte de proprietate emise în
baza acestei Legislaţii sunt lovite de nulitate absolută, nulitatea
fiind

imprescriptibilă,

vă

solicităm

public

să

opriţi

toate

tranzacţiile cu pământul românesc, până la intrarea în legalitate.

Deoarece vânzarea României nu a fost cuprinsă

în nici un

program electoral, parlamentul care a votat Legea 17/2014,
neavând mandat în acest sens, s-a situat în afara legii. În
continuare vom arăta abuzurile instituţiilor statului, făcute cu
terenurile comunale (păduri şi păşuni) pentru a le vinde străinilor.
Comuna cu înţelesul consacrat în spaţiul European – de
comunitate locală – a deţinut în proprietate aproximativ 4 milioane
hectare păduri şi păşuni comunale (20% din suprafaţa României).
Terenuri

provenite

din

moșteniri,

cumpărări,

legi

de

împroprietărire (Legea XVIII/1890, Legea Reformei Agrare) pentru
care deţin acte de proprietate, inclusiv C.F. Întrucât aceste
terenuri nu puteau fi vândute conform statutului lor autorii politicii
vânzării prin orice mijloace a României au apelat la abuzuri
legislative şi administrative, inimaginabile pentru o minte normală,
în care au antrenat toate instituţiile statului, fără să-i intereseze
că le compromit pentru totdeauna.
Astfel Parlamentul României, considerând „comuna” cu înțelesul
actual de UAT, prin Legea 18, art. 33 şi 44, atribuie păşunile
comunale UAT de care aparţin localităţile noastre, ca în poezia lui
Octavian Goga „De demult” „Ne-au furat păşunea, domnii/Fără
lege şi-ntrebare.”, numai că de această dată, hoţii nu sunt
venetici veniţi de aiurea, ci conaţionali de-ai noştri, pentru care
antiromânismul este esenţa vieţii. Şi pădurile comunale au avut
aceeaşi soartă în baza Legii 1/2000, art. 29, alin. 4. În aceste

condiţii ne-am adresat parlamentului arătând clasei politice cu
acte de proprietate, abuzurile făcute în atribuirea acestor terenuri
UAT,

dar

răspunsurile

au

fost

evazive,

contradictorii,

recomandându-ni-se să ne cerem drepturile în justiţie, unde să
solicităm

şi

neconstituţionalitatea

acestor

legi,

conform

prevederilor constituţionale. În acest timp, comisiile de fond
funciar, locale şi judeţene, au emis mii de acte de proprietate
ilegale în favoarea UAT pentru terenurile comunale, fără să –i
intereseze că acestea sunt lovite de nulitate absolută. Deşi
asociațiile şi-au dovedit fără echivoc dreptul de proprietate faptul că antecesorii au deţinut până în 1945 şi plătit aceste
terenuri, statul necontribuind la aceste plăţi (art. 135, Legea
Agrară) toate acţiunile în justiţie au fost respinse pentru lipsa
dovezii

dreptului

de

proprietate.

Excepţiile

de

neconstituţionalitate ale acestor Legi înaintate de asociație pentru
că încalcă art. 44 din Constituţia României (dreptul la proprietate)
au fost respinse de CCR prin decizia 1558/20.10.2010, (definitivă
şi obligatorie, deci nu se mai poate ataca nicăieri) CCR minţind că
de fapt critica este îndreptată împotriva interpretări şi aplicării
Legii!!! poziţie susţinută şi de celelalte instituţii: Avocatul
Poporului, Parlament, Guvern (dacă nu credeţi, vă rog să
verificaţi), un rol important în elaborarea acestei decizii, împotriva
dreptului de proprietate al comunităţilor locale pentru aceste

terenuri avându-l fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, ca
şi în Decizia 603/20/2008, prin care s-au anulat prevederile Legii
1/2000 prin care se atribuie păşunile comunale grănicereşti
formelor asociative, care n-au primit nici o palmă de teren cu toate
că erau îndreptăţite. Repetăm actualele UAT nu sunt îndreptăţite
la terenurile comunale, întrucât nu le-au deţinut niciodată.
Şi totuşi o instanţă din Bistriţa a recunoscut dreptul de
proprietate al comunităţii locale, dar în loc ca acest precedent să
se aplice în toată ţara, care utilizează acelaşi CPC – UAT organele
silvice, chiar şi fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, (care
a semnat Decizia 1558) s-au mobilizat împotriva acestei Hotărâri
Judecătoreşti şi o contestă, angajând cele mai renumite case de
avocatură împotriva proprietarilor de drept.
Tot judeţul şi toată ţara ştiu că pădurile şi păşunile comunale
aparţin comunităţilor locale, dar instituţiile statului, justiţia nu
renunţă pentru a scoate cât mai mult pământ Românesc la Legea
165, tot lege neconstituţională, întrucât se referă la terenuri pe
care UAT le deţin ilegal.
Aceeaşi Justiţie a admis cererile comunităţilor maghiare (Coltău)
pentru aceleaşi terenuri ceea ce denotă că această politică
criminală are numai caracter exclusiv anti-românesc.
În continuare au fost emise Legea 1/2000 şi Legea 247/2005,
care

îndreptăţesc

formele

asociative

(comune

politice

şi

grănicereşti) la reconstituirea dreptului de proprietate, dar

terenurile comunale au rămas în continuare în proprietatea UAT.
În Baza Legii 165, aceste terenuri au fost trecute, de către
primăriile din toată ţara, ca terenuri disponibile pentru a fi
atribuite străinilor. O delegaţie a Asociaţiei a susţinut în faţa a zeci
de parlamentari neconstituţionalitatea Legii

165, chiar în ziua

votării, demers ignorat, Legea fiind votată în unanimitate de clasa
politică.
Terenul comunei politice din loc. Bârgău, com. Cicîrlău a fost
atribuit unei persoane din Budapesta, iar primăria Cicîrlău
urmează să-i atribuie şi păşunea comunală a satului Bârgău.
(Persoană faţă de care satul nostru nu are nici o obligaţie, şi care
nici măcar nu ştim dacă există cu adevărat, dar instituţiile care ar
trebui să verifice

acest aspect

fiind preocupate cu vânzarea

României). Nici o instituţie nu ne sprijină în stoparea acestor
abuzuri care se fac împotriva poporului român, nici cultele
religioase (ca preotul Istrate din poezia lui Goga), nici clasa
politică, justiţia, presa, societatea civilă (lichidată premeditat prin
deposedarea de terenurile comunale, tocmai pentru a nu se opune
acestor abuzuri), toate instituţiile fiind compromise datorită
acestor abuzuri.
Cum îşi privesc în ochi concetăţenii lor primarii, (primarul
comunei Cicîrlău, Lupşe Sorin), funcţionarii publici, magistraţii,
pe cei care-i plătesc cu salarii grase, nemeritate, când ştiu că sau unit cu toţii în vânzarea acestei ţări, de parcă acesta le-ar fi
obiectul lor de activitate. Dar buna funcţionare a instituţiilor într-

un stat de drept, cum consideraţi

dvs. statul român, intră în

obligaţiile instituţiei pe care o conduceţi, obligaţie pe care vă
rugăm să o onoraţi.
Vă prezentăm actele de proprietate ale comunităţii din
Bârgău, emise în baza unei legi în vigoare – Legea pentru Reforma
Agrară – acte pe care

comuna Cicîrlău, comisia Judeţeană,

prefectura şi justiţia română, le consideră că nu fac dovada
proprietății fără să facă nici o referire la faptul că sunt emise în
baza unei Legi în Vigoare, şi actele comunei Cicîrlău , care n-a
făcut dovada că a deţinut vreodată în proprietate această
păşune, fără Hotărârea Comisiei Judeţene, pe care aceste
instituţii le consideră perfect legale.
Solicitat să explice comunităţii locale din Bârgău că de ce
conducerea primăriei afirmă că aceasta nu face dovada
proprietății, când are acte perfect legale, primarul Lupşe Sorin a
refuzat să se prezinte în faţa celor care l-au ales şi îl plătesc, ca
să-şi bată joc de noi. Conducerea comunei Cicîrlău nu a făcut şi
nu vrea să facă nimic pentru proprii cetăţeni, în domeniul
cadastral, nici o parcelă nefiind restituită corespunzător, fiecare
primar (ca de altfel toarte instituţiile) punând vina pe antecesorii
săi.
Vă solicităm, încă o dată public, domnule preşedinte (cât şi
doamnei ministru al justiției) să vă pronunţaţi asupra acestor

abuzuri şi să opriţi compromiterea instituţiilor de bază ale Statului
Român.
Mai

depunem

răspunsul

Preşedinţiei

Hotărârea

Comisiei

Judeţene Maramureş şi Decizia 1558 a CCR, SC 6718 prin care s-a
respins acţiunea prin care s-a cerut

terenul

comunei politice

De asemenea, solicităm sprijin din partea oricărei

Bîrgău.

persoane pentru a opri această cruciadă antiromânească.
În răspunsul primit de la Administraţia Prezidenţială, ni se
spune că această instituţie nu are prerogative în constatarea
neconstituţionalităţii legilor în vigoare, recomandându-ni-se calea
de urmat conform Constituţiei, în acest sens pe care noi de fapt
am parcurs-o aşa cum am arătat. Considerând acest răspuns o
eschivare de la îndeplinirea obligaţiilor de garant al statului de
drept, şi a bunei funcţionări a instituţiilor statului, i-am întocmit dlui Preşedinte o plângere penală pe care o anexăm, în continuare.

Baia Mare

Președinte,

30.07.2019

Cozmuţa

Gheorghe

Anexat.

Motto: “Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul”
“Scoală române, n-auzi alarma, n-auzi cum plânge naţia ta?”
"Pământul nostru-i scump si sfânt, că el n-i leagăn şi

mormânt"
“Proprietatea asupra pământului reprezint ă viitorul
oricărei naţiuni.”
„Ţara asta să fie Românească sau să nu fie deloc.”
Asociatia Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole
din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures
Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău
Telefon: 0743-534.962
Email: apardeal_filmm@yahoo.com
Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc

Către DIICOT
Biroul Teritorial Maramureş
Subsemnatul, Cozmuţa Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ileana,
domiciliat în loc. Bârgău, Com. Cicârlău, nr.42A, jud. Maramures,
identificat cu CI seria MM, nr. 203966, CNP 1530222240094, emisă
în

15.05.2013

de

Poliţia

Seini,

preşedintele

Asociaţiei

Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole din Ardeal,
Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures, prin prezenta
formulez
Plângere Penală
împotriva D-lui Klaus Werner Johannis, Preşedintele României,
având în vedere următoarele
MOTIVE:
În ultima perioadă am adresat mai multe scrisori deschise D-lui
Preşedinte, în care am arătat că nici una dintre instituţiile statului
român, nu funcţionează conform prerogativelor şi statutelor, toate
– de la Primăria Cicîrlău, la Parlamentul României – acţionând
numai împotriva Poporului Român, pentru distrugerea şi vânzarea
prin orice mijloace a pământului Românesc, de unde rezultă că

instituţia prezidenţială, care are obligația verificării funcţionării
instituţiilor, întru-un stat de drept, nu îşi îndeplineşte obligaţiile.
Răspunsurile primite sunt echivoce, superficiale, formale,
românii fiind batjocoriți, umiliţi la toate nivelele, motiv pentru care
îi solicit public demisia D-lui Preşedinte.
Depunem un astfel de răspuns, în care arătăm că suntem
trimişi deliberat de la o instituţie la alta pentru a se eschiva de la
soluţionarea oricărei sesizări.
Baia Mare
Preşedinte,
22.07.2019
Gheorghe

Cozmuţa

