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Mai zilele trecute îmi cade în mână numărul din 17 octombrie 2003 al jurnalului 

(revistei) Lumea Justiţiei, în care era inserat un articol cu titlul „Lege şi dezordine”. Titlul în 

sine are o mare rezonanţă ştiinţifică. Cerem scuze cititorilor, dar suntem obligaţi să redăm 

formula ştiinţifică a acesteia, aşa cum a fost scrisă de urmaşii lui Newton (Carnot, Kelvin, 

Planck şi alţii), care s-au ocupat de dezordine, sisteme termice şi nu de mecanică: 

0≥dS , 

în care fiecare literă şi semn reprezintă un conţinut inestimabil de informaţie. De fapt, dacă pe o 

bucată de hârtie albă desenaţi mai multe puncte, ca urmare a unei gândiri empirice sau a unor 

măsurători reale, fiecare punct va reprezenta un volum mai mare sau mai mic de informaţie, iar 

un om de ştiinţă adevărat va găsi o funcţie sau o ecuaţie ca cea de mai sus, care să exprime o 

legitate ce împinge omenirea fie spre progres, fie spre pieire.  

Rog, în acest sens, cititorul avizat să-şi reamintească ecuaţiile lui Einstein, Schrödinger 

sau formula lui Midas. Dacă vă lipsesc manualele de matematică din liceu, vă rog să citiţi 

minunata carte a profesorului englez Ian Stewart, intitulată „17 ecuaţii care au schimbat 

lumea”, tradusă şi în limba română şi publicată de editura Paralela 45 în 2013, deci recent. 

Conform analiştilor matematicieni formula de mai sus, ca de altminteri şi titlul, 

precizează condiţiile în care are loc transformarea energiei termice în energie mecanică. 

Această lege a condus la perfecţionarea motoarelor cu aburi, la estimări ale eficienţei energiei 

regenerabile, în care am investit atâţia bani înainte de a studia legea în cauză. Tot ea a condus 

la generarea „morţii termice a universului” şi a permis demonstrarea realităţii că materia este 

formată din atomi şi conexiuni paradoxale cu săgeata timpului. 

Titlul articolului din Lumea Justiţiei nu are nimic comun cu ceea ce s-a demonstrat pe 

marginea formulei de mai sus, ci pur şi simplu „demonstrează” cum poate o justiţie, aparţinând 

României de azi, să comită o eroare judiciară atât de mare încât un om, pe numele lui Mihai 

Moldoveanu, un om ca mine şi ca dvs., ca toţi oamenii simpli şi normali ai României, să zacă 

în puşcărie, acuzat de o crimă pe care nu a comis-o niciodată. Fizic, se încalcă aici principiul 
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acţiunii şi reacţiunii. Adică a ajuns din greşeală în puşcărie, dar nicio formă fizică, politică, de 

putere (forţă) nu  fost pusă în mişcare pentru a-l scoate, deşi s-a demonstrat lipsa „forţei de 

acţiune”.  

Pentru cei care n-aţi ghicit ecuaţia de început, este cazul să vă dezvăluim că ea 

sugerează matematic a doua lege a termodinamicii, intitulată „Lege şi dezordine” – o 

coincidenţă de-a dreptul paradoxală, pentru că ea sugerează dinamica, mişcarea căldurii şi 

evitarea conflictului cu conservarea energiei (Newton). Ea îşi propune să creeze ordine din 

dezordine prin aşezarea produsului dintre variaţia „d” şi entropia „S”, deasupra cifrei „0”, adică 

„cantitatea de dezordine dintr-un sistem termodinamic întotdeauna creşte”. 

M-am întrebat 2 lucruri şi continui să mă întreb:  

1. În eventualitatea că unul sau mai mulţi angajaţi ai justiţiei româneşti ar vedea 

formula de început, ce reacţie ar avea? Căci nu-mi închipui că ar fi măcar cineva 

care ar identifica-o. Dimpotrivă, comparaţia cred chiar că i-ar enerva, pentru că ar 

fi oarecum obligaţi să-şi pună la lucru Sistemul 2 de gândire, ceea ce în lumea 

instituţiilor de peste tot ar echivala cu o insultă, o insultă foarte gravă. 

2. Fenomenul, în profunzimea lui, a fost prezentat de fizicianul şi scriitorul C. P. 

Snow într-o conferinţă din anul 1959, intitulată „The Two Cultures” (Cele două 

culturi). Este vorba aici de cultura oamenilor de ştiinţă, comparată cu a 

umaniştilor, numiţi de el „umanoizi”. Umanoizi îi considerau pe marii savanţi 

inculţi. Experienţa a demonstrat contrariul, pornind de la enunţul Legii a II-a a 

termodinamicii sau Legea entropiei: „Ai citit vreo carte de Shakespeare?”. 

Umaniştii au refuzat să răspundă, niciunul necunoscând nici enunţul şi nici 

formula, deşi se considerau mari intelectuali. În schimb, toţi savanţii tehnici 

chestionaţi citiseră una sau mai multe cărţi ale lui Shakespeare.  

Umaniştii instituţionalişti n-au putut să răspundă nici la întrebarea „Ce se înţelege prin 

masă sau acceleraţie, care este echivalentul ştiinţific al întrebării «Ştii să citeşti»?”. Este foarte 

probabil ca umaniştii, măcar 1/10 dintre ei, să fi cunoscut noţiunea de masă sau acceleraţie, 

însă o mândrie negativistă, specifică diferenţei de atitudine între reprezentanţii celor două 

culturi, să-i fi pus în poziţia de „gură închisă”.  
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Conflicte interculturale există şi în ţara noastră. Am constatat deja că există un conflict 

major între justiţia liberă din România şi cetăţeanul liber, căruia i s-au confiscat libertăţile şi 

dreptul la justiţie dreaptă. Puşcăriile sunt abundent populate cu oameni, cu români nevinovaţi, 

uitaţi de Dumnezeu şi dispreţiuţi de Justiţie. 

Nu numai în România se întâmplă aşa ceva. Recent, în Statele Unite, în Carolina de 

Nord, un bărbat al cărui nume este Joseph Sledge, acuzat de asemenea de crimă, a stat în 

închisoare 40 de ani şi numai întâmplător s-au găsit dovezi pentru dezvinovăţirea lui.  

Diferenţa între justiţia română şi cea americană este, însă, enormă exact la capitolul 

„stare culturală” şi responsabilitate faţă de cetăţean. Căci în timp ce justiţia americană şi-a cerut 

scuze şi l-a repus imediat în drepturi pe Sledge, oferindu-i drepturi şi despăgubiri, ce face 

justiţia română? În încercarea ei disperată de a acoperi lipsa de profesionalism a unor magistraţi 

(bătaie de joc) nu au nici măcar curajul să spună „scuză-ne, domnule Moldoveanu, suntem 

oameni şi greşim, dar te reabilităm şi te repunem în drepturile dumitale fireşti”. 

Dimpotrivă, încălcând legile sfinte ale umanităţii şi justiţiei, judecătorii şi procurorii 

caută noi mijloace de a-l băga din nou la puşcărie. Este aici nu numai lipsă de cultură, ci şi o 

răutate morbidă, care demonstrează cât de mare este conflictul dintre aşa-zisa instituţie a 

dreptăţii şi cetăţenii ei. 

O mare şefă în procuratură ţipa zilele trecute: „Lăsaţi denunţătorii să vină la mine!”. 

Hristos spunea „Lăsaţi copiii să vină la mine!”. Scopurile erau diferite, iar efectele extrem de 

îndepărtate. Euristica justiţiei româneşti este departe de cea americană şi la fel este şi 

comportamentul intelectual.  

Recent, Comisia Europeană a publicat un nou Raport privind Mecanismul de Cooperare 

şi Verificare (MCV). Observaţi, vă rog, conflictul dintre cuvântul „cooperare” şi cuvântul 

„verificare”. Această invenţie este tipică relaţiilor de subordonare dintre funcţionarii imperiali 

şi colonia lor de la periferie. Oricât ar fi de pozitiv acest raport, comentarea lor ambiguă de 

către leşinaţii politicieni români arată o recunoaştere a stării de vasalitate faţă de curte.  

Acest raport ar fi fost necesar să fie de mult respins, ca un amestec brutal în fiinţa şi 

existenţa naţiunii. Nimeni n-a avut curajul să spună „plecaţi de aici cu această hidoasă hârtie!”. 

Nimeni, pentru că lumea politică aleasă de noi, românii, s-a împărţit între hoţi şi trădători, exact 

ca în Evul Mediu.  
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„În ţară se fura şi la Stambul se pâra şi se trăda”. Un adevărat blestem pe acest popor, în 

care românii nu se pot acomoda între ei şi sunt într-o duşmănie permanentă. Un adevărat 

blestem – să schimbe doar stăpânii şi să nu poată deveni stăpâni în ţara lor.  

Nici în România şi nici în alte ţări din Europa, justiţia nu va reuşi niciodată să suprime 

corupţia. Altminteri, n-am fi intrat în criză. Criza Mondială este rezultatul unei proaste aplicări 

a formulei lui Midas şi a ecuaţiei Black-Scholes, care atâta timp cât s-au aplicat corect au adus 

o adevărată revoluţie în finanţe. După aceea, odată cu falsificarea datelor care s-au introdus în 

ecuaţie, a început şi dezastrul finanţelor internaţionale.  

Totul a pornit de la Statele Unite ale Americii. România nu avea finanţe, vânduse toate 

băncile, special pentru a deveni dependenţi de o structură mafiotă internaţională. Ecuaţia 

Black-Scholes a adus idei şi proiecte pentru o creştere formidabilă în domeniul instrumentelor 

financiare, a aşa-numitor derivate. Să nu vă imaginaţi că derivatele sunt bani, nu sunt nici 

investiţii în capitaluri sau acţiuni. Conform lui Ian Smith ele ar fi „investiţii în investiţii, 

promisiuni corelate, legate cu alte promisiuni”. 

„Agenţii de derivate folosesc bani virtuali, adică cifre într-un computer. Ei împrumută 

bani de la investitori care probabil i-au împrumutat din altă parte sau nici nu i-au împrumutat, 

nici măcar virtual. Au dat click ca să semnaleze că sunt de acord că vor împrumuta bani dacă 

acest lucru va fi vreodată necesar. Însă ei nu au nici cea mai mică intenţie să lase banii să 

devină necesari – vând derivatele înainte să se întâmple acest lucru.  

Creditorul – creditorul ipotetic, de vreme ce împrumutul nu se va opera niciodată din 

acelaşi motiv, este foarte posibil ca nici el să nu aibă bani. Asta înseamnă finanţe în ţara 

nebunilor şi, totuşi, au devenit practici standard internaţionale” (Ian Smith).  

Fireşte că, din nefericire, tranzacţiile cu derivate se transformă în cele din urmă în bani 

reali şi oameni reali, adică cei care muncesc să producă banii şi să achite dările sunt obligaţi să-

i plătească. Manipularea sistemului şi extragerea banilor reali din bănci pe această cale a 

condus la epuizarea băncilor şi la intrarea în criza din 2008-2009. Unde sunt banii? În conturile 

speciale ale unor bănci secrete sau în bunurile de tezaurizare ale bancherilor, oamenilor politici, 

mafioţilor etc. 

Tot pe o schemă asemănătoare s-a produs şi criza imobiliară, ipotecile fiind subevaluate 

în raport cu creditele luate. Milioanele de locuinţe n-au mai putut fi vândute şi băncile au intrat 
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în faliment. După 1929 aceasta a fost cea mai mare criză din SUA şi din lume, cea mai mare 

catastrofă a lumii. În 1998 în sistemul financiar internaţional s-au efectuat tranzacţii de 100 

milioane $ în derivate (instrumente fără valoare), pentru ca până în 2007 acestea să ajungă la 

100 milioane miliarde $, adică 1015 $, o cifră cosmică sau poate o fracţiune de timp în care s-a 

format universul. Această cifră echivalează cu valoarea producţiei lumii din ultimii 1000 de 

ani. 

Cu intenţie vizibilă, criza a fost adusă special şi în România, pentru că mafioţii politici 

româneşti şi-au dat seama că în haosul acesta internaţional se pot da mai multe click-uri pe 

computer, iar banii poporului român ajung în proprietatea lor. Acesta este motivul real al tăierii 

cu 25% a salariilor dvs., a pensiilor, a apariţiei diferitelor impozite, a taxelor pentru stâlpi şi 

alte obiecte din jurul dvs.  

Sifonarea banilor reali din sistemele bancare în buzunarele mafioţilor de tot felul din ţară 

şi din lume n-a fost un act de neprevăzut, n-a fost deloc un „impact al unor probabilităţi 

reduse”, ci dimpotrivă, a fost un act deliberat (vezi N. N. Taleb – „Lebăda neagră”). De fapt, 

banchierii care au provocat acest dezastru şi-au luat ca argument de apărare tocmai ecuaţia 

Black-Schols, evitând însă să spună că au livrat matematicii date complet eronate, reieşite din 

sisteme perverse, total antieconomice. Dacă Statele Unite nu interveneau, situaţia devenea 

echivalentă cu un război mondial catastrofal. În SUA, bancherii au dat vina pe guvern, care nu 

le-a spus că derivatele pot duce la dezastru, deşi era evident acest lucru şi pentru un 

nespecialist.  

Cine n-a cunoscut prea bine procedeul derivatelor, a inventat altele. În România, jocul 

derivatelor s-a efectuat cu trezoreria statului şi, în marea ei majoritate, la fel a fost şi în Grecia, 

Italia, Spania şi alte ţări.  

Priviţi peisajul criminalistic de azi al României. Mai tot guvernul lui Băsescu şi 

afaceriştii corelaţi, trec pe la DNA. Ei sunt cei care aveau mijloacele, dar n-au avut voinţa şi 

poate nici competenţa să evite criza. Ei sunt cei care au sifonat sute de milioane, de miliarde de 

euro din buget în buzunarele lor. Îl aşteptăm şi pe maestrul Băsescu, maestrul ingineriilor 

financiare, să explice ţării la DNA, fără drapeluri şi steme, ale ţării şi ale Uniunii Europene, de 

ce a fost atât de lacom, de ce şi-a distrus psihic şi fizic populaţia, cu cine de la UE a realizat 

întreg dezastrul. 
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Revenind la MCV, apare clar că acesta a devenit un instrument al UE de a manipula 

instituţiile româneşti şi în primul rând justiţia. Justiţia românească este obligată să facă aşa cum 

i se cântă de la Bruxel, fie direct, fie prin intermediari. Bruxelul cunoaşte nivelul corupţiei din 

România şi Europa, ştie bine că a noastră nu este mai mare decât a lor, este însă mai sigură. În 

România se poate fura mai bine, cu risc mai redus, justiţia operând numai pe personalităţile 

politice şi economice lăsate din mână de Bruxel.  

Sifonările de bani se redistribuie pe canale numai de ei ştiute, pentru ca toată lumea să 

fie mulţumită. Dacă unul din mafioţii noştri nu mai este util Bruxelului, atunci ajunge destul de 

repede în Str. Ştirbei Vodă nr. 79-81. Întregul proces se desfăşoară cu conservarea parţială a 

teoriei informaţiei, fiind bine definite „cotele de informaţii” care conduc prin anchete, care 

folosesc doar acele date care evită exactitatea ecuaţiei Shannon, cea care a adus succesul sondei 

Voyager 1 printre pământeni, spre ascunderea adevărului şi a calităţilor ei ştiinţifice. 

Spuneam că dacă mafiotul politic este util Bruxelului, atunci nu i se întâmplă nimic. 

Vom vedea asta în curând. Dacă însă un român adevărat le mai spune bruxelenilor câte un 

adevăr neconvenabil, atunci automat apare şi „pârâlă”, de regulă parlamentar din opoziţie, care 

modelează neeuristic sau chiar mincinos spusele românului şi atunci când apare noul raport 

MCV, reapare irefutabil şi formula clasică „Raportul este pozitiv, România a făcut progrese 

mari în combaterea corupţiei, dar mai sunt încă lucruri de făcut”. În consecinţă, monitorizarea 

va continua.  

Politicienii locali se gudură ca nişte ciobăneşti mioritici sau lupi germani, susţinând că 

„da, domnilor, aveţi dreptate, vom face eforturi pentru eliminarea tuturor discordanţelor”. Unii 

dintre ei, aşezaţi mai în vârful arborelui politic, „iau note de observaţiile critice” şi promit 

rezolvarea lor. Totul e perfect, dacă n-ar fi ridicol. Căci raportul cu pricina este un document pe 

care nişte politicieni patrioţi l-ar clasa, l-ar distruge sau l-ar trimite înapoi cu menţiunea aceea 

în care se găseşte cuvântul „ştergeţi-vă!”. 

Documentul nu spune nimic despre starea naţiunii, despre populaţia acestei ţări, despre 

sărăcirea, de către ei, a populaţiei, despre sănătate, educaţie, infrastructură, adică despre nevoile 

ţării, despre părerea şi problemele populaţiei în relaţia şi corelaţia cu aceeaşi justiţie, aşa cum 

am arătat la începutul lucrării de faţă.  
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Aflu recent de la o mare şefă a justiţiei că prin creşterea cu 80% a denunţătorilor se 

demonstrează încrederea pe care populaţia o are în domnia sa. Îmi aduc aminte că în vremurile 

comuniste numărul denunţătorilor era foarte mare pentru că aceştia, utilizând delaţiunea ca 

principiu de viaţă, în contra semenilor lor, nu căutau decât bunăvoinţa şi, eventual, beneficiile 

sistemului. 

Lucrurile nu s-au schimbat deloc. Propoziţiile şi frazele cu subiecte şi predicate îşi 

menţin naraţiunea şi savoarea comunistă, iar erorile nu se încearcă a fi îndreptate, ci 

dimpotrivă, se ascund, se conservă şi se reutilizează în consolidarea noului sistem neo-

comunist românesc şi european. Istoria se repetă. Noua criză nu poate fi rezolvată cu vechile 

metode ale teoriei haosului nedeterminist.  

Natura, de la care am putea învăţa inclusiv în domeniul justiţiei şi al politicii, conţine un 

mare grad de entropie negativă. Natura înseamnă haos, în centrul căruia se naşte nucleul 

determinismului şi al adevăratei reţele a sistemelor de viaţă socială, economică şi politică. Dacă 

un politician sau un jurist, ambii corupţi, ar devora, precum larvele de Ostrinia nubilalis, atât 

cât îi trebuie pentru metabolism plus necesităţile ambientale ale spiritului la cotele cele mai 

înalte, corupţia nu ar putea distruge economia. Lăcomia umană depăşeşte orice altă fiinţă a 

planetei şi nu face diferenţa între funcţii în sferele de putere pe niciun meridian al Pământului.  

În condiţiile în care apărătorii sistemelor economice şi financiare fură cu instrumente 

ştiinţifice, există pericolul ca oamenii serioşi din aceste sisteme, atâţia câţi mai sunt, să întoarcă 

spatele analizei matematice, aşa cum de fapt se şi întâmplă în România. Sistemul financiar 

actual este prea complex pentru a fi condus, fie şi empiric, dar după raţionamente şi sisteme de 

gândire de tip 1, neancorate în determinism.  

Lumea şi România au o nevoie disperată de mai multă, şi nu de mai puţină, ştiinţă de 

carte, de matematică. Este necesar însă a se învăţa cum se „foloseşte ştiinţa matematicii în mod 

inteligent, şi nu ca un talisman vrăjit” (Ian Smith). 

Nu cred că hoţii noştri, corupţii noştri şi ai lor folosesc analiza matematică. Ei au învăţat 

că direcţia sifonării banilor se face după principiul „Babei călare pe hipopotam”. 

 


