8

6 Mai 2016

ULTIMA PAGINĂ

PĂMÂNTUL, BATĂ‐L VINA...

Stimați
cititori,
De la această tribună,
care ne este ziarul local,
am vorbit în scris cu
Dumneavoastră.
Am spus multe vorbe
‐ și la necaz sau supăra‐
re ‐, dar și atunci când
am avut satisfacție în
activitatea mea, activi‐
tate care fără Dumnea‐
voastră ar fi fost doar
de formă, cum sunt în
multe alte locuri din
țară...
Dacă eu și consilierii
mei am realizat lucruri
bune sau rele, numai
Dumneavoastră aveți
dreptul să ne evaluați
și să ne dați... nota!
Personal, consider că
nu este rău să ne ream‐
intim drumul nostru
împreună.
Am fost și la alții, ca
să văd și să învăț, pen‐
tru a face și noi la fel. A
prins bine. Sigur, am
învățat ceva. Dar
învățat‐am că și toți te
ajută cel mai mult cu
sfaturi. Sfaturi pe care
TU poți să le adaptezi
la situația, condițiile,
cultura TA. Vorba
românului: Da, Dum‐
nezeu te ajută, dar în
traistă nu‐ți pune.
Deci, descurcă‐te,
Ioane, și învață. Din
cărți, din viață, din
vizite, de la prieteni,
dar și de la critici. Mai
ales de la ei, că aceștia
sunt cei mai buni câini
de pază.
Vom da în fiecare
număr imagini și con‐
semnări scrise ale pri‐
marului. Vor fi surprize
și astăzi sunt valabile.
Fondul problemelor
vieții nu s‐a schimbat.
Acest text a fost scris
și publicat în anul 2006.
Am convingerea că nu
a fost scris degeaba.
Este valabil și astăzi,
dar am și învățat, fie și
numai să nu stau cu
mâna la cerșit. Să pun
umărul și mâna singur.

Şi se schimbară multe, în 1989, şi
prinseserăm gustul democraţiei...
sau al demohoţiei. Şi fărâmiţarăm şi
tăiarăm tot şi toate. Vite de rasă ‐
tăiate de pomana porcului, grajduri
‐ demolate și vândute pe băutură
sau date celor care strigau mai tare.
Fostul şi exigentul tovarăş, mem‐
bru în CCC (comitetul central
comunal), care te obliga să dai por‐
cul de Crăciun la CONTRACT,
acum, pentru a‐şi spăla păcatele,
ghiftuia poporul cu vaca colectivu‐
lui şi se dădea mare membru al
unuia din partidele istorice sau ale
celor de la putere. Doamne, că se
răsuceau în mormânt Brătienii! Şi
aşa precum apa învolburată scoate
la suprafaţă multe lucruri urâte, nici
societatea noastră nu a fost mai pre‐
jos. Deh, la vremuri învolburate...
oameni învolburaţi!
Oamenii de valoare nu se impli‐
cau, pentru că li se lipea pe frunte
eticheta de comunist. Au fost şi cura‐
joşi, care au continuat şi care au
rezistat, impunând respect. Cinste
lor! Valoarea oamenilor nu este
determinată de apartenenţa la un
partid sau altul. Nu partidul, ori‐
care ar fi el, dă valoare omului. Să
nu uităm că OMUL SFINȚEȘTE
LOCUL, spune o vorbă din popor.
Oamenii dau valoar (sau nonvaloa‐
re) partidului din care fac parte. Nu
invers!
Pentru că subiectul discuţiei
noastre este pământul, să vorbim
puţin de Legile Pământului, date
de cei de la putere, oricare a fost
aceasta.
Prima lege importantă care a
hotărât soarta pământului a fost
Legea 18/1991. Intenţii bune, dar cu
multe lacune şi, se pare, cu o tentă
de a mai păstra monopolul statului
asupra pământului. Hulită, criti‐
cată, a fost pusă în aplicare.
Şi astăzi aplicăm articole ale aces‐
tei legi, cu toate că de atunci atâtea
se schimbară în prevederile ei cu
legile apărute după. Cum‐necum,
ţăranii au primit pămân. Cât? Cinci
hectare. Au fost înfiinţate asociaţii‐
le. Cele adevărate au trăit. Greu,
dar există şi azi.Cele ale celor care
au strigat tare şi li s‐a dat au murit
sau, şi mai grav, se târăsc şi funcţionea‐
ză numai în interesul celor care le con‐
duc din ce în ce mai prost. Şi nu‐i de
ajuns, dar omul este dus la disperare
pentru că nu i se dă decât promisiuni.

O altă lege importantă punea un
zero după cele 5 hectare. Adică 50
(cincizeci)! Intenţia ‐ foarte bună.
Da, dar practica ne omoară! Multe
certuri, multe procese. Şi, totuşi,
pământul începea să fie iubit, sim‐
ţul proprietăţii renăştea. Apare, din
nou, blestemul pământului. Lipsa
utilajelor cu care să lucrezi. Statul a
pierdut monopolul pământului şi
acesta a devenit o marfă de vândut
pentru unii. Și de cumpărat pentru
alţii. Iar bruma de utilaje existente
la un moment dat, s‐a prăpădit pe la
cei care se aflau în situaţia de a le
cumpăra sau de a le înstrăina.
Cei mai cu stare (sau mai puter‐
nici), cei care au rămas uniţi şi au
iubit pământul, au rămas cu el. L‐au
lucrat. Şi pământul le‐a dat. Nu
mult, dar suficient cât să ducă un
trai satisfăcător. Şi iubesc pământul,
cu toate că le dă puţin. Unii îl consi‐
deră o marfă. Cumpăr azi, vând
mâine, dacă iese profit. Asta‐i viaţa.
Şi totul cu respectarea legii. Aşa a
fost de când îi lumea.
Cea de a treia lege a pământului
a pus capac la celelalte: se retroce‐
dează totul. Tot pământul, pe care
l‐ai posedat şi ţi s‐a luat abuziv de
statul comunist, zice legea!
Bine, bine, dar aceste legi au fost
scoase de guvernanţi, parcă, de
ciuda unui guvern pe cel care i‐a
urmat. Legea 1 completa prevederi
ale legii 18. Fie vorba între noi, aces‐
te prevederi sunt, de multe ori, con‐
tradictorii. Ultima apărută, Legea
247/2005 nu se dezminte. Aşa s‐a
ajuns că cei care aplică prevederile
acesteia, sunt bănuiţi că o fac... în
funcţie de interese şi de persoana
care ia decizia. În numele legii, spun
mulţi. Că se aplică fărădelegea. Nu
ştiu dacă aşa este. Dacă legea lasă
loc de interpretări, sigur aplicarea
acesteia este anevoioasă creând
nemulţumiri.
Stimaţi concetăţeni,
Personal, consider că comuna
noastră este nedreptăţită în aplica‐
rea acestor legi ale pământului. Şi
anume:
1. La apariţia Legii 247/2005, toţi
primarii şi secretarii de comună au
fost convocaţi de către Prefectura
Arad pe durata a două zile, pentru
prelucrarea aplicării unitare a pre‐
vederilor acestei legi, unde am fost
asiguraţi că de la comune NU SE
VA ATINGE NIMENI DE PĂŞU‐

NILE
COMUNALE,
acestea
rămânând la dispoziţia primăriilor
pentru dezvoltare, ca zone de
locuinţe, ferme pentru privatizări
sau, pur şi simplu, vânzare, DACĂ
SUNT PROPRIETATEA COMU‐
NEI, pentru a asigura finanţarea
unor lucrări edilitare în comună.
Aşa am fost instruit ‐ aşa am făcut!
2. Comuna Vladimirescu a cedat,
pe Legea 1/2000, o suprafaţă de
1.480 hectare teren la comunele
învecinate. Astfel, comuna Zimand
a ajuns cu teritoriul până la limita
intravilanului localităţii Vladi‐
mirescu. Atunci aşa a fost, conform
Legii 3. Comisia locală, pentru sta‐
bilirea dreptului de proprietate
asupra pământului Vladimirescu, a
analizat dosar cu dosar solicitările
de reconstituire a cetăţenilor. Au
fost solicitate peste 800 de hectare
de către 143 persoane. Am avut la
dispoziţia Comisiei 28 de hectare.
Nici mai mult nici mai puţin!
3. Comisia a considerat ca
îndreptăţiţi un număr de cetăţeni,
cu circa 307 hectare, din care recon‐
stituire în natură 28 de hectare. Atât
a fost la dispoziţia Comisiei. Restul
solicitanţilor îndreptăţiţi au fost
aprobaţi şi trecuţi pe lista pentru
despăgubiri.
4. Vă informez că la propunerea
subsemnatului, Consiliul Local a
aprobat şi solicitarea trecerii în fapt,
în proprietatea comunei, a suprafe‐
ţei de 304 hectare de pădure, care,
conform adnotaţiei înscrise în C.F.,
a fost cumpărată încă din anul 2001.
Precizare: prin adrese succesive,
Comisia locală a primit de la
forurile superioare adrese prin care
ni s‐a precizat că şi cetăţenii străini,
în cazul nostru germani, au dreptul
la a revendica şi a primi pământ.
Între timp, veţi vedea, Comisia
judeţeană îşi schimbă poziţia.
După terminarea lucrării, am
depus‐o la Comisia de fond funciar
Arad (Prefectură), în luna aprilie
2006, de unde am început să pri‐
mim răspunsuri după şase luni,
când...
Toate bune şi frumoase, dar
Comisia judeţeană face un hopa‐
mitică şi nu îşi mai respectă cuvân‐
tul dat la instruire, scoţând pe
bandă rulantă invalidări a Comisiei
locale Vladimirescu, de la care, cul‐
mea ironiei, solicită imperativ
punerea în posesie în natură, fără a
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preciza de unde şi fără a răspunde
la sesizările noastre că nu mai avem
teren.
De ce consider eu că tace şi face
Comisia judeţeană? Pentru că se
spală pe mâini, vorba lui Conu Iancu:
Știu, dar nu spui. Spunem noi: pen‐
tru că păşunea comunei Vladi‐
mirescu este proprietate a acesteia,
obţinută prin Ordin de prefect şi, în
conformitate cu prevederile Legii
215, lege a administraţiei publice
locale (art.38) de proprietatea
comunei dispune Consiliul Local şi
numai el.
Deci, primarul, care este şi preşe‐
dinte al Comisiei de fond funciar,
dacă aplică hotărârea Comisiei
judeţene Arad încalcă legea de bază
după care funcţionează adminis‐
trația publică! Şi cum nu îmi per‐
mit să încalc legea, contestăm în
instanţă. Şi ne judecăm.
Şi mai pierdem, şi mai câştigăm,
şi iar mai pierdem, şi ajungem la
vorba cu îmbogăţirea domnilor de
la oraş, pe care în numărul trecut o
pomeneam! Dar, pentru că există şi
un “dar”, cine merge în instanţă?
Stimaţi concetăţeni, în instanţă
avem toate şansele să pierdem.
După indiciile de care dispunem,
aceasta este interpretarea legii. Şi
dacă‐i lege nu‐i tocmeală. O vom
respecta.
Doresc, doar, să mă întreb: De ce
nu s‐a scris de la început? De ce nu
s‐a formulat clar şi concis: Fraţilor,
asta e şi basta? Mulţumesc lui
Dumnezeu că am repartizat şi acele
locuri de casă la tineri sau prin lici‐
taţie, înaintea apariţiei legii. A fost o
sursă financiară bună pentru buge‐
tul comunei.
Rămân optimist, românul are
potenţial, sigur ne vom descurca.
Ceea ce doare, este cearta celor de
sus, indiferent de culoarea politică,
desconsiderarea celor mulţi, exem‐
plul cel mai elocvent fiind însăşi
aceste legi care se contrazic şi din
care se invocă articole care convin,
şmecherie pe care o cunosc numai
iniţiaţii.
De aceea, cu amărăciune spun, că
zicala unora, cum că Legea este o
barieră la care opresc boii, peste
care sar caii şi pe sub care se stre‐
coară căţeii este o realitate!
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIŞAN
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