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Am plecat din Romania din cauza sistemului politic, cel comunist si al repercursiunilor ce le -a avut 
acesta asupra familiei mele. Si cum imi place sa spun intotdteauna adevarul, asa cum il cunosc eu, 
am sa va spun cate ceva despre mine. In primul rand, pentru a intelege din ce punct de vedere vad 
eu lucrurile si, in al doilea, pentru ca este foarte posibil sa auziti vrute si nevrute despre mine.  
Particip activ in politica comunitara de aici de la Montreal, sunt o persoana directa, sincera, cinstita si 
imposibil de corupt in vre-un fel. Mai este «  un ceva », un taboo, sunt gay. 
 
Sunt implicata ca membru activ si membru al consiliului de conducere al celei mai vechi organizatii 
laice romanesti din Canada, Asociatia Romana din Canada sau A.R.C. Organizatie pe care nu de 
putine ori am auzit-o “bestelita” de aspirantii  la “sefie” din politica comunitara romaneasca de aici de 
la Montreal. 
 
Fac parte dintr-o familie care a tinut si tine la traditie, cinste, adevar si la neamul nostru romanesc. 
Familie care nu de putine ori a participat la evenimente istorice ale romanilor.  Familia mea este 
compusa si din legionari, si din evrei-romani; si una peste alta am avut si un unchi care venind din 
Anglia de la studii a participat activ la constituirea Partidului Comunist din Romania. Utopia comunista 
a unchiului meu nu a durat prea mult, ajungand la “canal” din cauza demisiei sale din acest faimos 
partid. 
 
Ma numesc Sorina Botescu, am ajuns in Canada in anul 1984, intr-o comunitate romaneasca pe care 
speram sa o gasesc altfel. Comunitatea era in toiul unui scandal condus de un preot secundat de 
cativa din slujitorii sai contra restului comunitatii care numara pe atunci doar cateva mii de romani. 
Motivul fiind, accesul unor organizatii comunitare la Casa Romana, proprietate bisericeasca 
construita si cu fonduri stranse din intreaga comunitate. 
Am asistat de-a lungul anilor la tot felul de crize comunitare create de persoane insetate de “putere”. 
Cine a tras ponoasele acestei lupte de “putere”? 
Noi, membrii comunitatii romane de la Montreal. 
 
Noi toti, facem parte dintr-o comunitate etnica, mai politic corect, una culturala. 
Toti vorbim aceeasi limba materna si la urma urmei, am plecat din aceleasi motive din Romania. 
Motive politice, desi unii sustin ca ar fi si din motive economice. Eu consider, ca politica si economia 
sunt un mecanism complet. Nu poti avea o economie prospera cu o politica paguboasa. 
In Romania toti am suferit de aceeasi boala “ciuma rosie” care ne-a alterat caracterul in bine sau in 
rau. De efectele “ciumei rosii” suferim cu totii, nu va amagiti. Celor slabi “ciuma” le-a alterat caracterul 
dupa forma sa, iar pe cei mai tari i-a distrus psihic, moral si nu in putine cazuri i-a distrus complet. 
Nu imi puteti spune in fata, fara sa rositi, ca nu v-ati asteptat la o comunitate armonioasa compusa 
din oameni ca mine, ca voi, care au lasat in urma multe locuri si persoane dragi pentru mai bine. Nu 
numai pentru un bine financiar, ci si etic si moral. 
 
Ajunsi aici, majoritatea ne-am dat seama ca setea de “putere” cu care eram foarte familiarizati in 
Romania este in floare si in comunitatea noastra, romaneasca, de la Montreal.  Setosii de “putere” 
facand orice ca sa o castige. 
Recent, in unul din ziarele romanesti din Montreal, mai precis “Pagini Romanesti”, anul 4, nr.1 (35) 
ianuarie 2004,  a aparut o noua rubrica numita “Interviuri Incomode”. 
Sincer sunt surprinsa, cunoscandu-l pe editorul ziarului, care mi-a dat impresia unui om enervant de 
prudent. 
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In trecut dl. George Sava nu vedea nevoia clarificarii comportamentului unor asa-zisi “lideri 
comunitari”, acum vad parerea-i schimbata. Sper ca este o parere comunitara, ceea ce vrea sa 
clarifice dl. Sava.  Nu o galceava intre editurile ziarelor romanesti din Montreal. 
 
Editorul ziarului “Pagini Romanesti” pune o intrebare care intr-adevar sta pe buzele multor romani din 
Montreal. Aceea daca dl Basile Gliga editorul  ziarului “Tribuna Noastra” si mai mult, presedintele 
Federatiei Romane din Canada (F.A.R) a fost membru activ al serviciului de securitate de pe timpul 
“raposatului” ? 
 
Raspunsul intrebarii, il astept personal, cu sufletul la gura. 
De ce? 
 
Din mai multe motive.  Sa vad, in primul rand, daca intuitia mea personala ma serveste cum trebuie. 
Al doilea, sa vad ce implicatii comunitare va aduce raspunsul sau in acelasi timp ignorarea intrebarii 
de catre dl.Gliga. 
Intuitia imi spune, ca raspunsul mult asteptat nu va veni niciodata de la dl. Gliga. 
 
La prima vedere, dl.Gliga, ti-ar pare un om destul de articulat, prezentabil si din articolele lui din 
“Tribuna Noastra” chiar un combatant al regimului comunist. Dar cum orice om are slabiciuni si 
substraturi, daca te apuci sa-l psihoanalizezi pe dl. Gliga, dai cu totul de altceva. 
A fost dl.Gliga ofiter de securitate? Nu stiu. 
Oare are vre-o importanta concreta pentru noi, romanii stabiliti aici la Montreal, ce a fost dl.Gliga in 
trecut? Ca oricaruia dintre noi, si lui Canada i-a oferit o a doua sansa la o viata sincera, cinstita si 
onorabila. 
 
Eu asi pune intrebarea altfel. 
Manifesta dl. Gliga un comportament asemanator unui ofiter de securitate? In cazul meu, de 
nenumarate ori. 
Ce fel de comportament? Discutii interogative uni-sens, minciuna, dezinformare a maselor,  
autoaclamatii, lipsa de responsabilitate vis-a-vis de fapte savarsite, ignorarea deciziilor democrate, 
totalitarism etc. 
Am sa va povestesc, cat de sumar imi permit, cateva exemple ale comportamentului d -lui Gliga. 
In anul 1993, am fost la biroul dansului pentru a certifica o scrisoare de invitatie a unei prietene din 
Romania, pentru a putea obtine o viza de Canada. Ca profesional in domeniul certificarilor, dl. Gliga 
trebuia sa-mi stabileasca identitatea si sa certifice in cinci minute documentul cu pricina. In schimb, 
dansul a procedat la o discutie interminabila despre faptul ca prietena mea nu va obtine niciodata 
viza. Ca nimeni din Romania nu primeste viza, ca imi pierd timpul, ca nu are rost sa se duca la 
Ambasada Canadei. Eu ce fac in Canada, cum am venit, cand, pe politic sau nu, cu ce ma ocup. 
Daca fac parte din vre-o organizatie comunitara, daca il cunosc pe X sau Y, ala din comunitate este 
asa, celalalt altfel etc. ( prietena mea a obtinut viza, dupa cativa ani a imigrat in Canada). 
Am plecat de acolo cu capul varza si cu un gust ciudat de familiar. Cam asa procedau ofiterii 
securitatii cu care am avut inte rviuri lunare in ultimii ani de liceu, in Romania. 
 
Anii au trecut, si cum a fost sa fie, in octombrie 1999 drumurile noastre s-au intersectat din nou de 
data aceasta intr-o ambianta comunitara. Dl. Gliga acum era presedintele al F.A.R.–ului, iar eu imi 
incepeam cariera benevola in politica comunitara. 
Impreuna cu un grup de prieteni urma sa infiintam o Asociatie care sa destepte “stalpii comunitatii” la 
realitate. Societatea comunitatii se schimba vizibil, majoritari devenind noii imigranti romani, cu alte  
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aspiratii, alte nevoi, cu un moral la pamant din mai multe motive. Asociatia a fost infiintata, si-a atins 
scopurile de scurta durata si isi continua activitatea in prezent sub alta forma, ca parte componenta a 
Asociatiei Romane din Canada. 
 
Anul 1999, a fost marcat de Asociatia Nova.TR in mai multe privinte, dar asta este o intreaga poveste 
care nu-si are locul in acest articol. 
 
Revenind la dl.Gliga, in momentul in care a auzit ca noi avem intentia sa fondam o astfel de 
Asociatie, am fost chemata la un “interviu”, de catre mana sa “stanga”  dl. Grecu. Spun “stanga” 
pentru ca nu de putine ori s-a surprins si dansul spunand “tov..domnul Gliga”. 
M-am prezentat la acest  “interviu” cu intentia de a afla de ce un “mare lider comunitar” cum se 
proclama dansul, imprima o asemenea importanta unui grup nesemnificativ, din punct de vedere al 
numarului romanilor din Montreal. 
 
Interviul a decurs cam asa.: Cine suntem, cand am venit in Canada, de ce vrem sa fondam Asociatia, 
ce credem ca vom obtine. Este mai bine sa ne afiliem F.A.R-ului, de ce nu ne unim, vrem sa ne unim 
cu o alta organizatie comunitara? Si dansul are intentia de a forma o “aripa tanara” in “sanul” F.A.R.-
ului. 
Hello! Limbajul! Va rugam “tovarase”! 
Si daca acest limbaj nu da de gol un practicant al vietii “in sanul” comunistilor… 
 
Eh. Dar sa continuam. 
Dl.Basile Gliga a aparut pe scena politicii comunitatare in anul 1998 odata cu alegerea sa ca 
presedinte al Federatiei Romane din Canada  (F.A.R.), fapt pentru care personal si public, blamez o 
serie de persoane care l-au impins acolo unde este acuma, chiar daca aceste persoane imi sunt 
dragi si le consider ca o familie departe de famile, asta-i adevarul, l-au impins acolo sus, au GRESIT. 
 
Federatia a fost constituita in anul 1974 de catre Asociatia Romana din Canada (A.R.C.) cu titlu non-
profit, avand ca membrii asociatii comunitare non-profit din intreaga Canada. Federatia a fost 
constituita  pentru a faciliza comunicarea cu Guvernul Federal si cel Provincial. Aceasta constituire a 
fost dictata la acea vreme de catre legislatia Ministerelor ce se ocupau de comunitatile culturale. 
F.A.R–ul era considerat porta-voce al comunitatii romane din Canada. In perioada 1974-1989, F.A.R-
ul reprezenta intr-adevar romanii din Canada. Prin intermediul acestei Federatii romanii au beneficiat 
de nenumarate subventii guvernamentale, programe pentru integrarea noilor veniti,  programe de 
reintregire a familiilor, primirea de refugiati politici din alte tari ca rezidenti canadieni si sustinerea 
unor evenimente culturale. 
Subventiile primite in trecut, cred ca l-a determinat pe dl. Gliga sa “puna mana” pe F.A.R. cu orice 
mijloace. 
La sfarsitul aniilor 80, FAR-ul nu isi mai justifica existenta datorita schimbarilor legilor guvernamentale 
si mai ales a “caderii comunismului” in Romania. Cursul normal al lucrurilor dicta dizolvarea acestei 
Federatii. Marea majoritate a membrilor F.A.R. disparusera. 
Dl.Gliga, fost membru A.R.C. si delegat al acesteia, a fost ales presedinte F.A.R. in 1998 cu un 
mandat de 2 ani, timp in care Federatia trebuia sa-si justifice inca o data existenta. 
Incapabil sa gaseasca noi membri F.A.R., dl.Gliga convoaca o Adunare Generala pe data de 5 
octombrie 1999, pentru a schimba statutul Federatiei in asa fel incat ar putea deveni membri si 
diferite societati comerciale din comunitate. Salvarea unei organizatii muribunde cu orice pret. Cine ar 
fi beneficiat de acest act salvator? Romanii din Canada? 
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Adunarea Generala s-a desfasurat nereglementar si s-a contrapus cu actul de constituire al 
Federatiei. Dat fiind ca asociatiile non-profit ce compuneau F.A.R-ul la data respectiva erau contra 
unei uniuni cu membrii comerciali, intr-o Adunare Generala reglementara dl. Gliga nu ar fi avut nici o 
sansa de castig. 
Si atunci… Se poate apela la tacticile invatate “in sanul” comunistilor… 
Dl Gliga schimba ordinea reglementara a Adunarii Generale in asa fel incat o serie de societati 
comerciale devin membrii F.A.R., ignorandu-se statutul Federatiei, iar apoi majoritari, acestia voteaza 
schimbarea statutului ca societatile comerciale sa fie acceptate ca membrii F.A.R. 
Si daca acest fapt nu era de ajuns de nereglementar, pentru a unfla numarul membrilor si pentru a-si 
asigura “domnia pe tronul” F.A.R.,  dl.Gliga isi inscrie ca membri propriile societati sau societatile 
sotiei sale Marcela Trana. 
Si daca si acest fapt nu ar fi fost indeajuns, in lumea dlui. Gliga si avalansa de alte nume pe baza 
carora isi conduce afacerile sunt prezentate romanilor ca fiind societati, dinstince inscriindu-le si pe 
acelea ca membrii F.A.R. 
 
O mica paranteza. Pentru acei ce nu sunt familiarizati cu sistemul juridic comercial din Quebec, o 
societate are un numar de indentificare pe baza caruia functioneaza N.E.Q. O astfel de societate 
poate avea nenumarate alte nume de functionare ( pentru simplicitate  am sa le numesc divizii). Din 
punct de vedere juridic aceste divizii nu au o alta semnificatie decat aceea, ca o companie X poate 
functiona si cu numele A, sau B, sau C etc. Implicit, compania X include A, B si C care, evident, au 
acelasi numar de functionare. Deci, in concluzie, o companie X care se foloseste de alte o suta nume 
nu constituie decat “o singura societate”, nu o suta plus una sociatati. 
Va asigur, acest lucru nu constituie o frauda, decat in cazul in care se creaza falsa impresie a 
existentei mai multor societati, pe cand in realitate exista numai una. 
 
Ce a publicat dl.Gliga in ziarul sau “Tribuna Noastra” anul 2, nr.15, septembrie-octombrie 1999? Pe 
prima pagina, deschid citatul: 
«Actualul editor al TRIBUNEI NOASTRE, grupul de companii INTER PALLAS GESTION, a hotarat sa 
ofere,cu titlu gratuit, FEDERATIEI ASOCIATIILOR ROMANE DIN CANADA(FAR-Canada). In sedinta 
sa din ziua de 12 octombrie 1999, Consiliul FAR-Canada a acceptat cu recunostinta oferta facuta .« 
Inchid citatul. 
Care anume oferta ? Voi ati inteles ? Eu stiu. Continuarea citatului. 
« Astfel, dupa indeplinirea formalitatilor legale necesare, magazinul TRIBUNA NOASTRA va aparea 
sub egida FEDERATIEI ASOCIATIILOR ROMANE DIN CANADA.” Inchid citatul. 
 
Text modificat de mine si interpretat pe baza informatiilor publice din registrul CIDREQ al 
Inspectoratului General Financiar din provincia Quebec. Adaosurile mele sunt in negru inchis. 
 
«Actualul editor al TRIBUNEI NOASTRE dl. Basile Gliga , grupul de companii INTER PALLAS 
GESTION, proprietar Basile Gliga si Marcela Trana, a hotarat sa ofere, cu titlu gratuit FEDERATIEI 
ASOCIATIILOR ROMANE DIN CANADA(FAR-CANADA) un pamflet publicitar, falimentar. In 
sedinta sa prezidata de catre dl. Basile Gliga din ziua de 12 octombrie 1999, Consiliul FAR-Canada 
compus in majoritate din reprezentanti ai societatilor dlui Basile Gliga si ale sotiei sale a 
acceptat cu recunostinta fata de dl. Gliga si sotia sa oferta facuta. Astfel, dupa indeplinirea 
formalitatilor legale necesare inscrierea Tribunei Noastre ca alt nume de functionare al FAR-ului, 
magazinul TRIBUNA NOASTRA va aparea sub egida FEDERATIEI ASOCIATIILOR ROMANE DIN 
CANADA al carui presedinte este tot dl.Basile Gliga «  . Ce coincidenta? 
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Ce a publicat dl.Gliga in ziarul sau “Tribuna Noastra” anul 2, nr.15, septembrie-octombrie 1999 ? 
Pagina 9, deschid citatul: 
“Este important de mentionat numele organismelor afiliate in prezent Federatiei Asociatiilor 
Romanesti din Canada care si-au avut reprezentantii la Adunarea Generala din 5 octombrie 1999: 
Asociatia Romana din Canada 
CFMB-AM 1280 Ora Romaneasca 
Les  Editions Intermedias Communications 
Tribuna Noastra 
Fondation Pour Le Soutien Des Enfants Defavorises de Roumanie 
Ecole De Langue Et Culture Roumaines “Mihai Eminescu” 
Eglise “Sfanta Schimbare la Fata” 
Eglise ” Sfantul Ioan Gura de Aur” 
Eglise “Sfantul Vasile Gura de Aur” 
“Nova” Association des Jeunes Roumaines du Canada 
RTM Productions 64 
Centre Roumain d’Affaires du Canada 
Intercontinental Pallas Gestion Inc. 
Inter Pallas Centre Ville 
Inter Pallas Lasalle 
Romexpress 
Proconsulting 
Continental Tours 
Technoservice 
Romell Sistem Electronic de Mesure et Control 
Intersoft computers 
Fiecare Organism afiliat la FAR-Canada a propus cate o persoana pentru lista candidatilor din care 
va fi ales noul Consiliu al Federatiei. La 5 octombrie 1999 s-a mai scris o pagina de istorie! 
Comunitatea romaneasca din Canada, hotarata sa respecte, in continuare, valorile sale 
fundamentale, s-a inscris pe un nou drum. Un drum al progresului!”  Inchid citatul. 
 
Intr-adevar Dl.Gliga a inscris F.A.R.-ul pe un nou drum, spre frauda, minciuna, dezinformare, 
totalitarism. Refuz sa cred ca romanii din comunitate masoara progresul in aceeasi termeni ca 
dl.Gliga. 
 
Dupa episodul 5 octombrie 1999, dl.Gliga sustinea ca F.A.R-ul este alcatuit din douazeci si una de 
societati cu sau fara profit. Orice om normal l-ar fi crezut pe cuvant. 
Chiar daca am lua in vedere noua structura a F.A.R-ului aprobata intr-o Adunare nestatutara, nici 
macar atunci numarul “dictat” de dl.Gliga nu ar fi un numar real. 
 
Statutar in data de 5 octombrie 1999, F.A.R-ul ar fi avut ca membrii  numai cateva organizatii si 
anume: A.R.C. presedinte dl. Ionel Taranu, Ora de radio romaneasca-CFMB-AM 1280 director dl. 
George Rusu, Fundatia Pentru Sustinerea copiilor Defavorizati din Romania presedinte dl Basile 
Gliga si Biserica Greco-Catolica condusa de preotul Radu Roscanu. 
Ulterior acestei date , presedintele A.R.C. dl. Ionel Taranu  si directorul Orei de radio Romaneasca 
CFMB-AM 1280 dl. George Rusu au procedat la trimiterea unor scrisori prin avocat, declarand 
alegerile si schimbarea statutului F.A.R. nereglementare. Scrisoarea dl-ui Taranu a continut si o 
petitie semnata de douazeci si doua de persoane prezente la Adunarea nereglementara a F.A.R.-
ului, din 5 octombrie 1999. Aceste scrisori au ramas fara raspuns din partea dlui Gliga. 
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Ca urmare A.R.C.  s-a retras din Federatie in anul 2000 in urma Adunarii Extraordinare a membrilor 
sai. Din anul 5 octombrie 1999, A.R.C.–ul considera orice activitate a Federatiei nestatutara. 
 
Si ca sa intelegeti de ce sunt asa de sigura pe ceeace spun, am fost prezenta si la Adunarea 
nereglementara FAR si la deciziile organizatiilor care s-au incumetat sa-i ceara demisia dl-ui Gliga 
pentru farsa jucata pe data de 5 octombrie 1999. 
 
Federatia in momentul de fata nu constituie decat o frauda comunitara, o rusine pentru orice roman 
cu bun simt.  
Legea companiilor din Quebec stipuleaza clar ca orice companie (organism) trebuie sa aibe un 
numar de functionare N.E.Q pe baza caruia poate functiona legal in Quebec.  
Un alt nume de functionare nu constituie un organism sau o companie. Un alt nume nu are un 
numar NEQ distinct. 
 
La ora actuala Dl.Gliga vrea sa ne creeze impresia ca FAR-ul are ca membrii 18 organizatii distincte 
in plus fata de cel real (si asta daca am fi de accord cu noul regulament FAR instalat de dl.Gliga). 
Aceste asa-zise “organizatii” nu sunt nimic altceva decat un mecanism prin care dl.Gliga manipuleaza 
realitatea: 
Aceste organizatii listate in “Repertoarul romanilor din Canada” publicat ca supliment al “Tribunei 
Noastre” in 2003, sunt dovada manipularii pe care o practica dl.Gliga si alesii sai.  
Dovada ne-o ofera chiar dansul in publicatia sa. Pe fata. 
 
Ati verificat vreodata existenta acestor organizatii asa zis comunitare? Exista cu adevarat in registrul 
CIDREQ? 
Ati verificat vreodata existenta acestor companii? Exista aceste companii? Au numere de functionare 
N.E.Q. distincte? 
Daca va intereseaza: https://ssl1.igif.gouv.qc.ca/slc0110.html 
Association Canada - Roumanie 
Association des Femmes Roumaines 
Association des Jaunes Roumaines du Canada 
Centre Roumain D’Affaires du Canada 
Emmision Radio-Antena va Apartine 
Tribuna Noastra 
Ecole de Langue et Culture Roumaines “Mihai Eminescu” 
Romexpress Cargo 
B.G. Traduction et Assermentation 
College de turisme Inter-Pallas 
Galerie d’Art “Inter Pallas” 
Inter-Medias Communications 
Voyage Inter Pallas Lassalle 
Dacia Design 
Intersoft Ordinateurs 
Eglise “Sfanta Schimbare la Fata” 
Eglise ” Sfantul Ioan Gura de Aur” 
Eglise “Sfantul Vasile Gura de Aur” 
 
Analizand comportamentul dl-ui Gliga, nu pot conclude decat ca: acesta recurge la minciuna, 
dezinformare, totalitarism si autoaclamatii in activitatile sale ca presedinte F.A.R. pentru a-si potoli 
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“setea de putere”. Caracteristici asemanatoare acelora instruiti in “serviciul securitatii”. Poate o 
coincidenta. Sau poate nu. 
 
In orice caz un comportament inacceptabil unei persoane care conduce o Federatie Romana in 
Canada si implicit comportament inacceptabill al complicilor sai. Nu cred ca in comitetul de conducere 
al F.A.R-ului exista cineva care sa nu-si dea seama de ce se intampla. 
 
Sa nu-mi spuneti ca dl.Gliga sau complicii sai au inteles gresit legea. Acestea sunt interpretari voite 
intr-o comunitate nefamiliarizata sau prea putin familiarizata cu legile corporative. Au incercat, si in 
mare masura au reusit si continua sa va duca de nas. 
 
Inrebarea, pe care probabil o puneti in momentul acesta este, de ce nu a fost demascat acest 
“impostor” in fata oficialitatilor canadiene? Pentru ca cei care activeaza cinstit in comunitatea noastra 
si care tin la aceasta comunitate nu vor un scandal oficial publicat pe paginile ziarelor locale. Spera in 
continuare ca rufele murdare ale comunitatii sa fie spalate in comunitate  (vorba proverbului) si nu de 
Instanta Canadiana. 
 
Ignoranta fata de politica comunitara este in voga in comunitatea romana de la Montreal. 
Cum puteti sa lasati un astfel de “impostor”, fie securist sau nu, sa vorbeasca in numele d-voastra, in 
ziare locale sau comunitare sau la intalniri cu oficialitatile Canadiene? 
Va reprezinta? 
 
 
Cu mare stima, pentru toti cei care au activat, activeaza sau o sa activeze cinstit, sincer si respectuos 
in politica comunitara romana din Montreal. 
 
Sorina Botescu 
P.S Pentru inrebari, replici sau alte informatii va stau la dispozitie cu toate documentatia mentionata 
in acest articol obtinuta din surse sigure si pe cale legala. 
sorinab@arcanada.org 
 
 
 
 
 
 
 
 


