Cauzele crizelor politice interne si externe, intre anii 1900- 2018 in ROMANIA.
Doctrina comunista iluzorie, finantata si oferita de K.Marx si F.Engels revolutionarului
V.I.Lenin, pentru aplicare in Rusia, in lupta intre clasele sociale revoltate in octombrie rosu si
Statul Ţarist, revolta la care a participat I.V.Stalin, aplicand cu sete de putere, sloganul
,,dezbina si condu’’si ,,cine nu este cu noi, este impotriva noastra si trebue sa dispara’’.
Acest slogan, folosit ca arma a Internationalei Socialiste si de catre Gheorghiu Dej pentru
preluarea puterii prin eliminarea fizica a contracandidatului Lucretiu Patrascanu, ca si Ion
Iliescu in dec.1989 din ordin superior, a executat sotii Ceausescu printr-un simulacru de
proces pentru a prelua puterea, infiltrand toate partidele istorice pentru a le distruge din
interior si intreaga economie nationala, generand foamete, coruptie, crima organizata,
milioane de romani fara locuri de munca, obligati sa plece in pribegie in lumea libera
occidentala.
Acelasi Ion Iliescu activist PCR, sustinatorul ideologiei Marxiste de mult apusa, care a
lasat in urma milioane de morti din randul intelectualilor rusi si din tarile asuprite, din
Europa, Asia, Africa, America de sud si nu de putine ori si conducatori de state mai mari
sau mici, nesupusi Moscovei.
Dupa 1989, Ion Iliescu s-a instalat la putere in Romania sub aceleasi lozinci, continuand
compromitere şi eliminarea noilor activisti politici, dornici de putere, de instalare in functii
inalte in Institutii de STAT şi publice, in esaloanele PCR, CFSN, PDSR si PSD, sub lozinca
,,Cine ne voteaza poate sa fure’’ si au furat pentru a cotizat cu bani negri la partidele in
care au fost infiltrati, indiferent de culoarea politica, avand garantie lozinca de mai sus.
Europa in care am fost primiti, a finantat Romania, dar ne intreaba ce am facut cu banii
? cu fondurile rambursabile sau nerambursabile.
Cei care au furat s-au compromis pe viata, indiferent de orientarea politica si nu pot
INTINA numele si telul maret al lui Ion Iliescu, el fiind doar strategul si nu raspunde
pentru faptele celor care fura pentru ei si pentru partid, el fiind sarac, modest, fara averi, cu
idealuri si misiuni de partid.
Printre victimile programului politic al PDSR, PSD, putem enumera tinerele generatii
prin desfiintarea scolilor tehnice si profesionale, lasand invatamantul fara manualul
literaturii si limbii romane, fara reala istorie a romanilor scrisa de profesorul Constantin.
C. Giurescu, predata in scoli pana in 1945, interzisa de comunisti ca si Seminarul Teologic,
lasand romanii fara hrana spirituala de la strabuni, fara cei sapte ani de acasa in care se
dezvolta germenul iubirii fata de munca cinstita, iubirea de neam si tara, a seminilor nostri
indiferent de etnie, fara instruire civica, cum se spune la romani ,,fara nici un Dumnezeu”.
Dupa 1989, lupta s-a dus intre romanii harnici si demni si politicieni STUPIZI, lipsiti de
sentimentul iubirii fata de semenii lor, necultivati din frageda pruncie in scoala, familie,
societate,implicati in luarea deciziilor fara competenta, producand conflicte intre Institutii de
Stat, Publice, Societatea Civila, incalcand legile firesti privind Siguranta Natiunii Romane,
anomalie, datorita definirii confuze in Legi si Dictionarul limbii romane, a termenilor;
STAT national, STAT suvera, partid, natiune, tara, granita, confuzii incluse cu premeditare
in textul LEGILOR .
In acest an 2018, prin curajul unor romani de exceptie din presa scrisa si audiovizuala,
din justitie, din partide politice si de oriunde, au scos la lumina intentiile si faptele
antisociale, antinationale, savarsite de unii factori de decizie in toate domeniile de activitate,
din dec. 1989 pana astazi.
Romania este bantuita de la 1893, de Marxisti-Leninisti, ascunsi dupa 1989 in CPUN,
PDSR, in anul 2000 ascunsi in PSDR fara acordul lui Sergiu Cunescu, vandut de Alexandru
Atanasiu pentru un pumn de arginti pentru a le lua locul in Internationala Socialista in mod
cameleonic, ignorand micul partid istoric real PSDMuncitoresc creat după 1899, condus si
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de Titel Petrescu, dupa 1989 de Sergiu Cunescu, partid fără comunisti, traieste si astazi in
speranta refacerii, ascuns sub obroc de Ion Iliescu si vânzătorii partidului.
Legile Sig. Nationale 51/1991, 14/1992 si 1/1998, desi revazute, nu fac fata amenintarilor
la adresa Romaniei, in timp ce proiectul propus de Corneliu Coposu in 1995 publicat in presa
scrisa si audiovizuala in 1999, depus in Parlament in 2002, in sedinta CSAT din 24.07.2006
Presedintele a cerut Primului Ministru sa trimita urgent Legile Sig. Nationale si Serv. de
Informatii in Parlament, dar nu a trimis nici in ziua de azi, incalcand juramantul de credinta
Art.82 si 109 (1 si 2) din Constitutie, Art.1,2 si 3 din legea 51/91 lasand premeditat tara fara
aparare, prada coruptilor si corupatorilor aflati astazi la conducerea tarii.
Cine pleaca? USLul de la guvernare sau Romania in EURASIA, fara reala economia de
piata capitalista, motor al dezvoltarii clasei mijlocii a societatii, fara Legea Sigurantei
Nationale a Romaniei aprobata de Comisia Parlamentara Comuna de control SRI, cu
Nr.4c-20/413 /30.05.2017, urmand dezbaterea, votul in Parlament, promulgarea si aplicarea
in regim de urgenta.
Altfel, vom intra in anul 2019 sub aripa ocrotitoare a puterilor EURASIEI, fara puternica
si pasnica economie a Japoniei, in baza prevederi Statutului PSD Art.8(1) şi Art.7ca
persoană juridical de drept cu misiune publică, nu secretă prevăzută la Art.30 (7) din
Statutul PSD, ca membru al Internationalei Socialiste si Art.10(1, 2 şi 11) pe criterii de
eficienta a proprietatii publice si private a STATULUI, a coalitiei la guvernare, nu si a
cetatenilor tarii din clasa mijlocie a creatorilor plusvalorii, inclusi pe criteriile cunoscute in
Acordul de Colaborare al USL cu SRI, SIE, DGIPI, in cadrul programului pentru afaceri la
cheie cu Rusia si China, adoptat de Comisia pentru afaceri Europene la 05.05. 2013, avizat
de Pres. Camerii Dep. Valeriu Stefan Zgonea, nefinalizat până în 2018 din motive
necunoscute.
O mare sansa pierduta pentru Romania, USL fiind la guvernare in anul 2013 nu a inclus
si Japonia, tara soarelui rasare, desi face parte din ASIA fiind omisa nejustificat, pentru
faptul ca JAPONIA nu este membra activa a Internationalei Socialiste ? Marxiste, candva?
ca si PSDul, mentionat in megacontractul propus in valoare de peste 10 miliarde Euro bani
Europeni pana in anul 2020, pentru ,,afaceri la cheie’’a USL, mentionati la pag.1 din 7 din
Proiectul de politici publice in domeniul social al PSDului fost si actual mai sus mentionat.
În 1990, Ion Iliescu a adus in stare de adormire revolutionarii din dec.1989, Romania in
sapa de lemn, material, moral, spre oprobriul romanilor si a revoluţionarului Doru Măriesi.
Analiza realizată de subsemnatul Lt.Col.(r) Prichici Dumitru, autorul proiectului Legei
Siguranţei Naţionale (LSNR) şi a Direcţiei Generale a Serviciilor de Informaţii (DGSI),
acceptat de Comisia Parlamentara Comuna de Control SRI cu Nr.4c-20/413/30.05.2017,
blocat de L.N.Dragnea, Presedintele Camerii Deputaţilor si al P.S.D din motive nejustificate
politic sau juridic până în prezent, timp de un an şi jumătate, agravând conflictele sociale,
economice si politice la nivel naţional şi European .
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