
Proclamaţia de la Satu Mare 
 

Judeţul Satu Mare a intrat în istoria României sub sintagma de ultima 
brazdă de pământ românesc eliberat de Armata Română de sub jugul fascisto-
horthist, fapt petrecut în zilele de 24 şi 25 octombrie 1944, când au fost eliberate 
oraşele Satu Mare şi Carei. 

Astăzi, 24 ianuarie 2012, de Ziua Unirii Principatelor Române, 
proclamăm Satu Mare drept prima brazdă de pământ românesc eliberată de 
Poporul Român de sub jugul pedelisto - udemerist. 

Reprezentanţii sătmărenilor adunaţi astăzi în Piaţa Vasile Lucaciu 
(luptătorul memorandist şi unionist considerat cel mai mare erou al românilor de 
pe meleagurile Sătmarului), în jurul Statuii Lupoaicei (Lupa Capitolina) din 
municipiul Satu Mare, simbol al romanităţii şi perenităţii noastre, solicităm de 
urgenţă următoarele: 

1. Demisia preşedintelui Traian Băsescu şi declanşarea urmăririi penale 
împotriva acestuia pentru afaceri de corupţie („Flota”, apartamentul din strada 
Mihăileanu ş.a.), pentru subminarea economiei naţionale (în cazul Alro ş.a.)şi 
pentru instigare la poliţie politică. 

2. Demisia premierului Emil Boc şi a Guvernului pe care îl conduce şi 
declanşarea urmăririi penale împotriva miniştrilor vinovaţi de subminarea 
economiei naţionale, afaceri de corupţie şi discriminarea unităţilor administrativ 
– teritoriale conduse de reprezentanţi ai partidelor de opoziţie.  

3. Demisia ministrului analfabet al Administraţiei şi Internelor, 
Constantin Traian Igaş, şi declanşarea urmăririi penale împotriva acestuia pentru 
implicare în afaceri de corupţie şi de crimă organizată (contrabandă cu ţigări, 
schimb ilegal de valută ş.a.) şi pentru instigare la poliţie politică. 

4. Demisia ministrului caricatural al Apărării Naţionale, generalul 
Gabriel Oprea, şi declanşarea urmăririi penale împotriva acestuia pentru trădarea 
onoarei militare, dezonorarea uniformei militare, prădarea patrimoniului 
Armatei Române şi abuzarea umilitoare a militarilor pensionari. 

5. Demisia ministrului corupt şi preavut al Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Elena Udrea, care nu este urmaşa lui Traian, ci a Elenei Lupescu şi 
a Elenei Ceauşescu, şi declanşarea urmăririi penale împotriva acesteia pentru 
corupţie organizată.  

6. Demisia generalilor Florian Coldea (primul adjunct al directorului 
Serviciului Român de Informaţii, şeful de facto al principalului serviciu secret 
din România), Alexandru Burian (adjunctul directorului Serviciului de Protecţie 
şi Pază pentru activităţi informative, coordonatorul unităţii conspirate de poliţie 



politică denumită Zeus) şi Marcel Opriş (directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale), precum şi a comisarului şef Cristian Gheorghe 
Laţcău (directorul general al direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă 
din Ministerul Administraţiei şi Internelor) şi declanşarea urmăririi penale 
împotriva acestora  pentru activităţi de poliţie politică şi pentru afaceri de 
corupţie. 

7. Demisia Procurorului General al Românie, Laura Codruţa Kovesi, a 
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Daniel Morar, a 
procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de crimă Organizată 
şi de Terorism, Codruţ Olaru, şi a preşedintelui Curţii Constituţionale, Augustin 
Zegrean, pentru obedienţă totală faţă de actuala guvernare abuzivă şi coruptă şi 
pentru complicitate la poliţie politică, încălcând astfel grav principiile 
constituţionale ale separaţiei puterilor în stat şi independenţei justiţiei. 

8. Demisia prefectului judeţului Satu Mare, Radu Giurcă, promovat şi 
susţinut de PDL, şi a subprefectului Pataki Csaba, promovat şi susţinut de 
UDMR, care sunt reprezentanţii locali ai Guvernului nelegitim şi caricatural 
Băsescu –Boc. 

9. Constituirea unui guvern de tehnocraţi, cu largă susţinere politică 
naţională, care să organizeze de urgenţă alegeri parlamentare şi prezidenţiale 
anticipate. 

10. Adoptarea de măsuri politice, economice şi sociale care să asigure 
revenirea la o minimă normalitate şi la o minimă prosperitate în ţara noastră, 
măsuri care să vizeze respectarea libertăţii şi demnităţii umane, precum şi a 
valorilor  şi simbolurilor naţionale (drapelul naţional, imnul naţional, Biserica, 
Armata, Constituţia), promovarea competenţei şi probităţii profesionale, 
diminuarea corupţiei şi a criminalităţii organizate, eradicarea poliţiei politice, 
asigurarea independenţei justiţiei, stoparea degradării nivelului de trai, reducerea 
şomajului, susţinerea prioritară a educaţiei, sănătăţii, culturii şi sportului, 
reducerea numărului şi cuantumului taxelor şi impozitelor, stimularea 
agriculturii, asigurarea unui mediu curat şi stimulativ de afaceri ş.a. 

Toate aceste deziderate pot fi realizate printr-o ieşire în masă a românilor 
în stradă, unde au dreptul deplin şi suveran să protesteze cu vehemenţă, dar cu 
decenţă şi fără violenţă. Trebuie să adoptăm modelul nonviolent al mişcărilor 
revendicative declanşate şi conduse de Mahatma Gandhi în India, de Martin 
Luther King în Statele Unite ale Americii, de Nelson Mandela în Africa de Sud 
sau de Vaclav Havel în Cehoslovacia. 

Fără violenţă! Armata e cu noi! Poliţia e cu noi! 
Trăiască Libertatea! Trăiască Demnitatea! Trăiască România! 


