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Scrisoare deschisa
Adresata Domnului Traian Basescu, Presedintele Romaniei
Domnule Presedinte,
Subsemnatul Cozmuta Gheorghe, Presedintele Asociatiei Proprietarilor de Paduri, Pasuni
si Terenuri Agricole din Ardeal, filiala Maramures, ma adresez dvs. in numele proprietarilor de
terenuri din judetul Maramures pe care ii reprezint.
In data de 17.12. 2013, Camera Deputatilor a adoptat Legea prin care cetatenii straini pot
cumpara terenuri in tara noastra. Prin vanzarea pamantului romanesc la strainiI care sunt
subventionati de propriile guverne, care-si disputa procentele pe care le vor cumpara din
pamantul romanesc, Natiunea Romana primeste o lovitura mortala din partea celor care, cu
sustinere externa au pus stapanire pe tara. Cine sunt acestia? Primul gand ne conduce la clasa
politica, care a fost mandatata si are responsabilitatea conducerii Romaniei. Dar asa cum ati
sesizat si dumneavoastra, la aprobarea Legii privind modificarea Codului de Procedura Penala
“peste 90% dintre alesi nici macar nu au citit textul legii”. De altfel, toate legile de baza
aprobate de Legislativ au fost fabricate in alta parte decat in Parlamentul Romaniei, iar
parlamentarii le voteaza in necunostinta de cauza, acestea avand un vadit caracter
antiromanesc, lucru urmarit cu tenacitate si perseverenta sub toate parlamentele, alesii nostri
fiind bine rasplatiti cu favoruri uriase pentru ca au avizat aceste legi antiromanesti.
De fapt s-a reluat sistemul antidemocratic din perioada interbelica cand “in spatele
guvernului Maniu se instalase alta conducere care dicta ce voia. Natiunea romana era
deposedata de carmuirea legitima substituita cu o formatiune oculta fara raspundere,
competenta si vocatie, jucand cel mai sinistru rol. Lichelismul si parvenitismul devenisera
caracteristici care-si pusesera pecetea asupra institutiilor tarii: Magistratura, Invatamant,
Armata, Biserica”. La aceasta conducere oculta a tarii s-a referit si presedintele Emil
Constantinescu cand a afirmat resemnat “M-a invins sistemul“. Din punct de vedere tehnic este
greu de crezut ca intreaga clasa politica (care s-a mai si schimbat in ultimii 24 ani) sa
coordoneze o perioada atat de lunga aceasta politica antiromaneasca dar acest lucru nu reduce
cu nimic vinovatia acestora, pentru politica de distrugerea Romaniei dusa de aceste forte oculte
carora au aservit tara si care la fel ca in perioada interbelica si-au subordonat toate institutiile
principale ale Statului Roman (acesta fiind motivul real pentru care e laudata acea perioada)

De la ultima primarie la Presedintia Romaniei, inclusiv conducerea cultelor religioase care sub
pretextul ca “Biserica nu face politica” au intrerupt in mod brutal dialogul traditional dintre
preoti si enoriasi pentru ca romanii sa fie lipsiti de orice sprijin institutional la care sa se
adreseze.
Intreaga legislatie a proprietatii atat industriale cat si funciare s-a emis premeditat in
scopul deposedarii prin orice mijloace a cetatenilor romani de aceste avutii acumulate de multe
generatii, prin incalcarea prevederilor art. 44 si 46 din Constitutia Romaniei (dreptul la
proprietate, la mostenire) si toate sesizarile societatii civile privind incalcarea legii
fundamentale in procesul de legiferare au fost tratate cu dispret de toate institutiile abilitate cu
verificarea acestor aspecte. S-a ajuns pana la implicarea Curtii Constitutionale alaturi de
primarii, prefecturi, justitie, Avocatul Poporului, Parlamentul si Guvernul Romaniei in actiunea
de musamalizare a abuzurilor grosolane ale institutiilor abilitate cu restituirea fondului funciar
prin care populatia rurala (10 mil. persoane) a fost deposedata de composesoratele comunale (4
mil. hectare) prin emiterea Deciziei nr. 603/ 2008. Toate solicitarile asociatiei privind anularea
acestei montruozitati care compromite aceste institutii, a caror imagine trebuia protejata, la
toate institutiile competente, personal la Primii Ministri, Tariceanu, Boc, Ponta, inclusiv la dl.
Toni Grebla, in calitate de Presedinte al Comisiei Juridice a Senatului s-a lovit ca de un zid de
cerbicia cu care aceste persoane apara faradelegile si abuzurile coordonate ale fortelor oculte
impotriva cetatenilor romani.
Solicitam public d-lui Toni Grebla in noua calitate a domniei sale de Judecator la Curtea
Constitutionala sa anuleze Decizia nr. 603/2008 care compromite aceasta institutie.
Pentru a evidentia premeditarea si coordonarea in timp a actiunilor de deposedarea
romanilor de aceste terenuri ( 20% din suprafata tarii) va informam ca aceasta actiune a fost
inceputa prin Legea nr. 18/1991 si s-a finalizat prin legea nr. 165/2013 (Legea votata in
prezenta Delegatiei Asociatiei in Parlament care a informat personal zeci de parlamentari
privind neconstitutionalitatea evidenta a acestui act) aceste terenuri fiind in prezent identificate
de primarii si prefecturi (care desi informate ca aceasta lege este neconstitutionala intrucat
incalca prevederile art. 44 “expropiere fara o cauza de utilitate publica si dreapta despagubire”
nu au intreprins nimic pentru a o bloca) pentru a fi atribuite strainilor care ar fi fost deposedati
de regimul comunist.Acestia trebuiau sa-si primeasca terenurile de care au fost deposedati unde
le-au avut (dar acestea au fost atribuite abuziv apropiatilor primarilor si comisiilor), nu
composesoratele comunale, (atribuite taranilor romani atat de regimul austro-ungar, cat si la
Reforma Agrara din 1921) si care prin definitie sunt inalienabile, imprescriptibile si
indivizibile, dar pentru clasa politica conceptul de legalitate, legiferare in baza Constitutiei, nu
exista cand trebuie sa-si serveasca stapanii.
Chiar principiile de baza a legislatiei fondului funciar sunt neconstitutionale
“reconstituirea dreptului de proprietate“ “pe sole stabilite de comisii” incalcand prevederile
legii fundamentale intrucat cooperativizarea s-a facut respectand prevederile legii cooperatiei
din anul 1929 a Guvernului Maniu pentru modernizarea agriculturii (inspirata dupa modelul
cooperatist danez si olandez in baza careia taranul roman a ramas proprietar pe parcelele cu
care s-a inscris in CAP), intrucat au anulat abuziv aceste acte de proprietate cu care acesta
trebuiau sa-si ia terenul unde l-a avut, nu unde i l-a dat comisia. (art. 44 )
Prin legile fondului funciar conducatorii din umbra ai Romaniei au urmarit si realizat:
- Distrugerea acestui sector strategic al Romaniei prin lichidarea productiei industriale
a sistemului de irigatii, a complexelor zootehnice, institutelor de cercetare, bazei materiale si

umane, industriilor adiacente, prin cumpararea de produse agricole din afara cu bani
imprumutati;
- Crearea unei situatii tensionate in mediul rural ceea ce a condus la milioane de procese;
- Anularea tacita a legii pentru reforma agrara pentru ca fostii proprietari care au fost
despagubiti de taranii romani sa-si preia inapoi fostele proprietati;
- Deposedarea romanilor de composesoratele comunale;
- Rasplatirea celor care au aplicat aceasta politica antiromaneasca;
- Faramitarea tarlalelor in parcele; toate aceste actiuni avand un singur scop: crearea
tuturor conditiilor pentru vanzarea terenurilor Romaniei la straini.
Nici faptul ca tarile vecine au interzis cu desavarsire vanzarea nu a determinat pe nici
unul dintre politicienii romani sa se opuna acestei actiuni criminale. Acordurile cu institutiile
europene si FMI sunt masca in spatele careia se duce aceasta politica antiromaneasca, nu
aceste institutii au fost mandatate sa conduca Romania.
In timp ce Marile Personalitati Romnesti au incercat si au limitat prin toate mijloacele
vanzarea pamantului, chiar intre cetatenii romani, considerand calitatea de proprietar de teren
ca fiind izvor de independenta, demnitate, siguranta si dainuire prin istorie a Natiunii Romane
(prin atribuirea ca proprietati composesorale prin legi sau prin includerea terenurilor in CAP,
cunoscand tendinta multor proprietari de a vinde terenurile (inclusiv pe bautura) actualul regim
anti-romanesc nu numai ca incurajeaza, dar forteaza prin toate mijloacele pe romani sa-si vanda
terenurile.
Guvernele străine au încercat şi la sfârşitul Primului Război Mondial să împartă
terenurile din Transilvania, numai intervenţia energică a Consiliului Dirigent (Vaida - Maniu)
care a arătat cu CF-uri că aceste terenuri aparţin în bună parte Românilor care le-au cumpărat
inclusiv cu bani caştigaţi în America, au oprit intenţiile mercantile ale aliaţilor noştri care îşi
văd acum realizate planurile cu sprijinul acestor cozi de topor.
Ce personalităţi a dat acest tărâm Românesc şi ce nulităţi au ajuns să ne reprezinte! Dacă
în faţa vicisitudinilor istoriei, Românii au găsit întodeauna adăpost şi protecţie la "pământul pe
care-l iubesc şi fac din posesiunea lui aproape sensul vieţii lor întregi" (G.Ionescu-Sişeşti), prin
vânzarea Pământurilor României către străini cu preţ de cincizeci de ori mai mic decât în ţările
lor (se estimează că în primii doi ani, peste 70% din teritoriul României va fi vândut) Naţiunea
Română va deveni o naţiune de oameni pribegi în propria ţară. Pentru acest pământ au murit
câte un milion de Feciori ai României în fiecare din cele două conflagraţii mondiale. Se mişcă
în mormânt Eroii Naţiunii şi ne blestemă generaţia tânără că am permis acestei găşti de
infractori să-şi bată joc de neam şi ţară.
Domnule Presedinte,
Pentru aceste motive va solicitam public sa nu promulgati aceasta lege antiromaneasca
si neconstitutionala emisa de niste diletanti clonati cu gene antiromanesti in fatidica zi de
17.12. 2013, pentru Natiunea Romana.
Daca o veti promulga, va asiguram de faptul ca regimul national care se va instala in
Romania (aceasta fiind ultima si singura speranta de supravietuire a Natiunii Romane) va anula
toata legislatia antiromaneasca emisa in ultimii 24 de ani cat, si toate contractele prin care
Pamantul Sfant al tarii este vandut strainilor.
BAIA MARE
20.12.2013
PRESEDINTE
COZMUTA GHEORGHE

