ACTIVAREA INSTRUMENTULUI CONTRACTUAL "NOTIFICARE SI OFERTA". EFECTE
In atentia corporatiei statale Romania, reprezentata ca parte in prezenta comunicare si in relatie
cu cel care sunt (Eduard ... ) de:
- Presedintia Romaniei, prin persoana d-lui Klaus Werner Iohannis, presedinte
- Guvernul Romaniei, prin persoana d-lui Mihai Tudose, prim ministru
- Trezoreria Romaniei, prin persoana d-lui Stefan Nanu, director general
- BNR (Banca Nationala a Romaniei), prin persoana d-lui Mugur Isarescu, guvernator si presedinte al
consiliului de administratie al BNR
..

Avand in vedere urmatoarele considerente:
1. Organizatia intitulata Banca Centrala sau Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu este abilitata sa-mi faca
mie, terta parte, politica monetara (cu atat mai mult cu titlu de monopol) fara existenta unui acord
explicit incorporand obligatii si beneficii agreate si respectate de ambele parti. Atunci cand Banca
Centrala isi adjudeca unilateral o astfel de pozitie bazandu-se pe o frauda pre-existenta constand in
falsificarea girului/ acordului/ consensului meu in ceea ce priveste statutul, capitalurile si privilegiile
bancii, aceasta se face raspunzatoare de plata prejudiciilor provocate partii fata de care a decis sa
actioneze in acest fel, daca aceasta ii reclama frauda si prejudiciul.
2. BNR nu poate face politica monetara a unui guvern care ma reprezinta pe mine atata timp cat un astfel
de guvern nu face dovada beneficiilor furnizate mie prin delegarea catre Banca a responsabilitatilor
sale. In cazul in care Guvernul deleaga o terta parte (in acest caz Banca Centrala) sa detina un monopol
peste niste resurse/ mijloace (cum ar fi moneda nationala, instumentele comerciale si politicile
financiare) trecute in mod fraudulos din administrarea Guvernului in stapanirea Bancii apelandu-se la
falsificarea girului/ acordului/ consensului meu in ceea ce priveste atributiile, responsabilitatile si
practicile guvernamentale, Guvernul se face raspunzator de plata prejudiciilor provocate partii fata de
care a decis sa actioneze in acest fel, daca aceasta ii reclama frauda si prejudiciul.
3. Ca Guvernul sa ma taxeze in numele datoriei guvernamentale angajate de el fata de banca (precum si
si pe orice alte premize), acesta trebuie sa poata prezenta public, la cerere, intelegerea cu valoare de
acord contractual facuta intre mine si el, intelegere prin care fiecare parte convine asupra
responsabilitatilor si beneficiilor care ii revin si din care se evidentiaza in mod clar temeiul platilor
cerute de Guvern de la mine, precum si girul meu in ceea ce priveste contractarea de credite
guvernamentale, cu asumarea consecintelor care decurg de aici. Atunci cand solicitarea prezentarii
documentelor cu valoare de acord contractual a fost facuta din partea mea dar ea nu a fost onorata de
partea Guvernamental-Bancara, orice taxare se opreste imediat si orice datorie fiscala se anuleaza din
registrele de operatiuni ale Ministerului de Finante/ Trezoreriei.
4. Pentru ca banca sa poata sa emita hartii cu valoare (bancnote, cecuri, monezi electronice) furnizabile
catre terti sub forma de credite, fara a detine valori reale asiguratoare de drept ale valorilor virtuale,
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banca trebuie sa detina un contract in clar prin care eu, utilizator terta parte a respectivelor mijloace,
i-am investit hartiile cu valoarea pe care banca pretinde ca le au, in contrapartida pentru beneficiile
reale pe care banca le ofera celui care i-a creditat instrumentele financiare virtuale. Nimeni nu poate
veni cu o hartie volanta pe care scrie Mugur Isarescu sau Eduard Irimia, pretinzand altora sa o
recunoasca drept instrument financiar (in valoare de 50, 100 sau 500 de Euro) utilizabil pe criterii
decise unilateral (doar de catre partea emitenta a lor, in acest caz banca), in lipsa unui acord. Falsele
pretentii ale bancii (emise direct sau prin interpusi) de returnare de catre terta parte a unor valori reale
asa zis cuvenite bancii in contul valorilor virtuale scoase pe piata in acest mod, atrage dupa sine
anularea tuturor datoriilor existente in sistemul bancar pe numele creditorului care si-a notificat in clar
pozitia si optiunile.
5. Datorita faptului ca nu exista pana in acest moment nici un contract facut vreodata intre mine si
Guvern sau intre mine si Banca Centrala a Romaniei (BNR), si datorita faptului ca instrumentul transmis
de mine Vineri, 8 septembrie 2017 si actualizat Vineri, 29 Septembrie 2017 nu a fost contestat in
termeni contractuali pe parcursul a 45 de zile de nici unul din organismele vizate, la nici un punct si sub
nici un aspect..
..instrumentul intra in vigoare incepand de azi, Duminica, 29 Octombrie 2017, fiind considerat admis implicit pe
post de CONTRACT CADRU.

============================================
In baza noului cadru..
Ordon partii guvernamental-bancare deservite de cele 4 organisme carora m-am adresat, punerea imediata in
aplicare a urmatoarelor sarcini ce ii revin:
1. Stingerea/ descarcarea de catre Ministerul de Finante/ Trezorerie a datoriei mele din prezent pretinse de
Guvernul Romaniei. Operatiunile se vor efectua dupa cum urmeaza:
Pentru Eduard ... PFA (CNP ... , CIF ... ):
- Debit "Venituri din profesii libere si comerciale": 4006 lei (principal) + 1864 lei (majorari),
in contul: RO49 TREZ 7022 0030 101X XXXX
- Debit "Regularizari": 7391 lei (principal) + 1874 lei (majorari)
in contul: RO77 TREZ 7022 0030 160X XXXX
- Debit "CASS obligatorii persoane fizice": 2480 lei (principal) + 1618 lei (majorari),
in contul: RO36 TREZ 7022 6210 5030 2XXX
- TVA: 22243 lei, in contul: RO07 TREZ 2912 0100 1010 1XXX
- Majorari de intarziere aferente TVA: 10975 lei, in contul: RO72 TREZ 2912 0100 103X XXXX
Pentru SC ... SRLD (CIF ... ):
- Impozit pe profit: 3255 lei, in contul: RO86 TREZ 1312 0470 101X XXXX
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2. Stingerea/ descarcarea de catre Ministerul de Finante/ Trezorerie/ Banca Centrala a datoriilor mele din
prezent pretinse de bancile teritoriale a caror activitate este reglementata de BNR/ Guvern (practic de sistemul
prin care organismele BNR si Guvernul Romaniei si-au adjudecat o putere financiara si administrativa
necuvenita in raport cu mine, creditor, pe care au folosit-o ulterior pentru a imputernici alte organisme
financiar-administrative sa faca acelasi lucru). Operatiunile se vor efectua dupa cum urmeaza:
-

Rambursare integrala credit 1 ( ... ): 24088,59 lei.
Rambursare integrala credit 2 ( ... ): 24043,52 lei.

Rambursarea este posibila prin incarcarea sumelor in contul meu curent in vederea debitarii electronice
ulterioare direct din acest cont: RO ...
3. Comunicarea unor date de contact (persoana, adresa, oficiu/ birou, numar de telefon, e-mail) ale
departamentului abilitat din cadrul Ministerului de Finante sau Bancii Centrale sa primeasca spre decontare
toate facturile pe care creditorul le angajeaza din acest moment fata de prestatorii de servicii in scopul
satisfacerii nevoilor sale de baza, reale si stringente, din categoria: locuinta, deplasare, hrana, confort,
educatie, protectie.
4. Comunicarea unor date de contact (persoana, adresa, oficiu/ birou, numar de telefon, e-mail) ale
departamentului abilitat in cadrul Ministerului de Finante sau Bancii Centrale sa ofere creditorului informari la
cerere si sa primeasca informari de la creditor vizavi de situatia datoriei externe a Romaniei sub aspectul
cuantumului per creditor, politica de distributie a creditelor investitionale in ceea ce priveste creditorul explicit
declarat si asumat, situatia creditului guvernamental (in ansamblu si in detaliu).
5. Comunicarea unor date de contact (persoana, adresa, oficiu/ birou, numar de telefon, e-mail) ale
departamentului abilitat in cadrul Guvernului Romaniei sa ofere creditorului informari la cerere si sa primeasca
informari de la creditor in ceea ce priveste politicile si practicile guvernamentale prin care Guvernul urmareste
furnizarea pe termen scurt, mediu si lung, a celui mai inalt nivel posibil de progres, bunastare, adevar si
armonie creditorului explicit declarat si asumat.
6. Comunicarea unor date de contact (persoana, adresa, oficiu/ birou, numar de telefon, e-mail) ale
departamentului abilitat in cadrul Presedintiei Romaniei sa ofere creditorului informari la cerere si sa
primeasca informari de la creditor in ceea ce priveste tratatele internationale incheiate de institutia
prezidentiala in numele Romaniei (ale caror efecte se pot rasfrange asupra creditorului), mobilizarea partiala
sau generala a fortelor armate (menita sa afecteze creditorul), instituirea starilor de asediu sau de urgenta
(aflata in conexiune cu bunastarea creditorului).
Conceput si redactat de mine personal, Eduard ..., in spiritul si sensul exact al celor afirmate si asumate.

Data emiterii

Semnatura

Duminica, 29 Octombrie 2017
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