
Editorial

România nu a fost niciodată 
o republică. O republică în 
adevăratul și – de fapt – sim-

pul sens al cuvîntului. Și mă refer 
strict la perioada de cînd numele de 
„România“ a fost oficial folosit, adică 
de la 1862. România s-a născut ca 
principat. La momentul unirii de la 
1859, denumirea oficială acceptată 
de marile puteri era „Principatele 
Unite ale Moldovei și Valahiei“. 
Apoi, România devenit regat. Mai 
exact din 10 mai 1881. Iar apoi, din 
30 decembrie 1947 a devenit direct 
Republica Populară Română. Nu 
mai intrăm în culisele istoriei și nici 
în lungul șir al trădărilor naționale. 
Sînt, îndeobște, cunoscute. Iar din 
1965 (sub cîrmuirea Partidului 
Muncitoresc Român redevenit 
Partidul Comunist Român și a 
proaspăt unsului său secretar gene-
ral, Nicolae Ceaușescu), România 
a ajuns Republica Socialistă 
România. Nici aici nu a stat prea 
mulți ani, căci a fost rapid pusă pe 
drumuri: pe drumul făuririi societă-
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism. Drum 
care i-a fost repede frînt, după exact 
două decenii (1970-1989).

Ei bine, de aici încoace începe 
perioada de cîntec, joc și voie bună. 
1990 ar fi putut marca începutul 
unei perioade în care țara noas-
tră chiar să fie, simplu, Republica 
România. O republică modernă, 
democratică, cu o frumoasă și 
interesantă foaie de parcurs euro-
peană. Dar nu ne-a fost să fie. 
Pentru că, începînd cu 1990, dar 
mai cu seamă în anii din urmă, s-a 
arătat adevărata formă de repu-
blică a României: Republica 
Cleptocrată Română (clepto = 
furt, sustragere, din grecescul kleptes, 
adică hoț și crație = putere, condu-
cere, din grecescul kratos).

Fapt pus pe tapet, zilele trecute, 
nu cu foarte multă eleganță, este 
adevărat, și de prestigiosul cotidian 
german Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Diagnostic corect, dar, 
prin abordarea analistului german, 
incomplet. Incomplet, pentru că 
FAZ analizează, în argumentație, 
doar numărul de primari aflați sub 
incidența cercetării sau condamnă-
rii penale (Robert Negoiță, Sector 
3, DNA, pentru evaziune fiscală; 
Gabriel Mutu, Sectorul 6, urmărit 
penal de DIICOT, pentru evaziune 

fiscală; Cătălin Cherecheș, Baia 
Mare, în arest preventiv pentru 
luare de mită; Olguța Vasilescu, 
Craiova, luare de mită și spălare 
de bani; George Scripcaru, Brașov, 
abuz în serviciu și luare de mită; 
Mircea Gutău, Rîmnicu Vîlcea, de 
două ori condamnat la cîte 3 ani li 
6 luni cu executare; Cătălin Flutur, 
Botoșani, cercetat penal de DNA 
pentru abuz în serviciu; Mircia 
Muntean, Deva, condamnat defi-
nitiv și el, la numai cinci zile de la 
realegere, la șase ani cu executare; 
Constantin Sava, Urziceni, urmărit 
penal de DNA pentru instigare la 
abuz în serviciu; Raduly Robert, 
Miercurea Ciuc, trimis în judecată 
de DNA pentru abuz în serviciu; 
Antal Arpad, Sfîntu Gheorghe, 
urmărit penal de DNA pentru 
folosirea în alte scopuri a credite-
lor garantate din fonduri publice; 
Florin Florea, Tîrgu Mureș, trimis 
în judecată de DNA pentru abuz în 
serviciu; Florin Cîrciumaru, Tîrgu 
Jiu, cercetat penal pentru conflict 
penal de interese; Constantin 
Hogea, Tulcea, trimis în judecată 
pentru luare de mită; Dumitru 
Pantazi, Pașcani, trimis în judecată 

de DNA; Vlad Oprea, Sinaia, 
trimis în judecată de DNA). La 
această listă, în mod firesc, tre-
buie adăugați consilierii locali și 
județeni aflați în diferite faze ale 
urmăririi penale, care depășește 
mia, precum și parlamentarii aflați 
sub incidența legii penale (107 la 
număr).

Desigur, această statistică ar 
fi suficientă pentru a ne îndri-
tui să numim oficial România ca 
Republica Cleptocrată. Dar, aces-
tui peisaj sumbru i se mai adaugă 
un element, de data aceasta devas-
tator: toți cei mai sus enumerați au 
fost votați cu largă majoritate deși 
apartenența lor la zona penalului 
pentru infracțiuni de corupție era 
și este de notorietate. Fapt care 
demonstrează că da, și cei care au 
votat, nutresc aceeași apetență 
pentru furt. Ori că ar face-o și ei 
dacă ar fi în locul „stimabililor“, 
ori că furăciunile din zona publică 
nu îi deranjează deloc. Ceea ce 
complicitate se cheamă. De unde, 
pe cale de consecință, numele de 
Republica Cleptocrată (puterea 
furtului) Română este pe deplin 
justificat. Și meritat. Am zis!

Republica Cleptocrată Română
Cornelius POPA

O republică modernă, 
democratică,

 cu o frumoasă 
și interesantă foaie 

de parcurs europeană. 
Dar nu ne-a fost 
să fie. Pentru că, 

începînd cu 1990, dar 
mai cu seamă în anii 
din urmă, s-a arătat 
adevărata formă de 

republică a României: 
Republica Cleptocrată 

Română (clepto = 
furt, sustragere, din 

grecescul kleptes, 
adică hoț și crație = 

putere, conducere, din 
grecescul kratos).

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

Serie nouă, Numărul 26, 17-23 iunie 2016

Marinarul și pateul

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

Trifoiul penal la Brașov este asigurat așa 
cum știe toată lumea din cei trei baroni: 
Constantin Niță, Aristotel Căncescu și 
Scripcaru George. An după an, aceștia și-au 
împărțit județul și orașul Brașov în funcție 
de interesele personale și financiare. 
Fără teama că vor fi prinși și trași la 
răspundere, cele trei căpetenii politice 
au împărțit contractele și banii, în special 
banii publici. Fostul „Căpitan de Județ“ 
Aristotel Căncescu, de departe cel mai 
longeviv politician, este trimis în judecată 
având mai multe capete de acuzare. Despre 
mânărelile făcute de acesta am tot scris 
și nu vom reveni acum. Vom urmări însă 
desfășurarea procesului și vă vom ține la 
curent. Acum să vedem acte și fapte ale 
celorlalte două „petale pătate“ - Constantin 
Niță și George Scripcaru și încercările 
lor de a asigura continuarea blatului și a 
cooperativei politice.

Șeful lui Scripcaru și matelotul Costel Mihai. Puntea politicii se spală cu flegme
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Contraeditorial

Ovidiu
EFTIMIE Chemat la Parchet să dea 

lămuriri cu privire la activi-
tatea sa infracțională sau a 

complicilor lui, liderul PSD, Liviu 
Dragnea, a grohăit următoarele.

„Românii la un moment dat 
trebuie să se hotărască dacă 
în loc de o alimentare cu 
apă preferă un denunţ, dacă 
în loc de o şcoală preferă 
un dosar, dacă în loc de 
o pâine mai bună preferă 
nişte cătuşe.“

Acum, nu partea cu pâinea e 
nasoală, deși arată cam ce crede el 
despre români și el însuși, că n-or 
să mai aibă ăia pâine dacă intră el la 
bulău, ci partea aia cu alimentare cu 
apă și școli. Bueyyyy, Teleormanul 
a ajuns ținta tuturor bășcăliilor nu 
pentru că votează PSD în prostie ci 
pentru că e unul din cele mai îna-
poiate județe. Sub conducerea lui 
Liviu Dragnea a ajuns atât de îna-
poiat, nu a lu’ mama mare. A fost 
două decade în fruntea județului 
ăla și uite unde a ajuns. 

Care-mi aduce aminte 
de Gabriela Firea, primarul 
Bucureștiului, o cucoană care, 
când deschide gura, ca să nu se 
prindă lumea că-i pute, emite 
sunete, păreri și, mai ales, expresii 
gen managment. Ajunsă șefă în cel 
mai important oraș de cocleți al 
țării, duduia vorbește de manag-
ment deși în cariera ei, ca manager, 
s-a remarcat doar prin falimente și 
țepe.

Și, la final, șefu’ la toți mecleții, 
președintele Klaus Iohannis iese 
din hibernare și zice că legea asta 
cu alegerile în două tururi nu e 
bună.

„În privința votului, 
într-un tur sau două, 
mi-am exprimat deseori 
opinia. Dar acum, după 
aceste alegeri, cred că 
devine și mai evident că 
noul Parlament trebuie 
să evalueze foarte serios 
necesitatea introducerii 
alegerilor locale în două 
tururi pentru primari”. 

Păi da, și-a exprima opinia. 
Când a promulgat legea asta cu 
alegerile într-un singur tur. El care 
întoarce orice lege ce nu-i în avan-
tajul complicilor săi.

Practic, maestrul Klaus e evo-
luat de la un simplu tăntălău, ajuns 
printr-un joc al sorții în funcția aia, 
la gradul de bandit român. Și căcă-
nar, și obraznic.

Ingredientul esențial al 
banditului român este obrăznicia

Teleormanul a 
ajuns ținta tuturor 
bășcăliilor nu 
pentru că votează 
PSD în prostie 
ci pentru că e 
unul din cele mai 
înapoiate județe. 
Sub conducerea 
lui Liviu Dragnea 
a ajuns atât de 
înapoiat, nu a lu’ 
mama mare.

Prietena mea l-a votat în silă 
pe Nicușor. Știe că e un găi-
nar, știe că cere șpagă de la 

dezvoltatori imobiliari, “dacă nu 
vrei să mă leg cu lanțuri de casă și 
să fac circ, mai bine marcă banul”, 
a auzit de la niște voluntari care au 
lucrat pentru campania lui în 2012 
că sediul era jegos, cum să vrei să fi 
ales edil și să fii împuțit?

Eu am fost la toaletă la Salvați 
Bucureștiul, era curat, îi spun.

Poate și-a luat femeie de serviciu 
dar acum 4 ani era mizerabil, insistă 
ea.

O întreb de oamenii de afaceri 
care au fost șantajați, întreb de ce 
nu i-au făcut plângere penală lui 

Nicușor, îmi exprim părerea că 
poate și aceste iluzorii victime ale 
ticăloșiei candidatului cu sediul 
murdărel nu învârt biznisuri curate 
și d-aia nu au mers la mama DNA să 
ceară să îi apere.

Prietena mea nu crede, spune că 
prima impresie contează, că totuși 
l-a votat chiar dacă e un pitic puchi-
nos. Eu ridic tonul, mă enervez, îmi 
joacă venele pe gât.

Ca de fiecare dată, ajungem să ne 
ciomăgim pentru Rațiu sau Regele 
Mihai, pentru Constantinescu 
sau Băsescu, pentru Nicușor sau 
Iohannis. Oamenii ăștia cu zâmbe-
tele lor pătrate și mâinile umede, 
cu părul lor rar sau des, cu amantlâ-
curile lor oxigenate și mariajele cu 
genunchii pe afară, cu gesturi smu-
cite și ticuri verbale obosite, oame-
nii ăștia imperfecți intră în viața 
noastră, se pun la noi la masă, își 
bagă mâinile în castronul cu salată 
de castraveți, lasă păr pe săpun.

Feher, tu ai lăsat robinetul 
deschis?

Nu dragă, Nicușor Dan, el a fost 
ultimul la baie.

Un împuțit, uite nu a șters toa-
leta, are perie de budă și nu a cură-
țat. Ți-am zis că e un împuțit.

Raționamentul e simplu: 
Politica e curvă. Toți 
politicienii sunt ticăloși.

Doar naivii mai cred că 
vreunul din ei e curat. 
Doar naivii cred că există 
speranță. Cei care nu au 
speranțe, nu suferă. Iar 
prietenii nu vor să suferi 
chiar dacă ești naiv, ca să 
nu zic prost de naiv. Ești 
prietenul lor.

În câțiva ani, stickerul „ți-am zis 
eu“ îți va fi lipit pe frunte, pe frigi-
der, pe oglinda din baie, pe periuța 
de dinți.

Ți-am zis eu că este un jegos? 
Ți-am zis eu că e șpăgar? Ți-am zis 
eu că e găinar? Ți-am zis eu că te va 
dezamăgi?

Data viitoare să nu te mai îndră-
gostești de oameni. Data viitoare 
ascultă-mă pe mine.

Toți sunt la fel. Și dacă stai să 
te gândești, Ion Iliescu e un bătrâ-
nel simpatic. Uite azi, se fac 26 
de ani de când a pus panseluțe la 
Universitate.

Nicușor Dan nu a pus o floare.

Prietenii și politica

Raluca  
FEHER

 Toţi sunt la fel. Și dacă stai să te gândești, Ion Iliescu e un bătrânel simpatic.  
 Uite azi, se fac 26 de ani de când a pus panseluţe la Universitate.

Melancolia de sub 
Şaua Tâmpului

Tâmpa este un munte care face parte din masivul 
Postăvaru și este înconjurat aproape în totalitate de 
municipiul Brașov. În mare parte este alcătuit din for-

mațiuni calcaroase și 150 de ha din acest masiv reprezintă arie 
protejată de tip, floristic, faunistic și peisagistic. Ei bine Masivul 
Tâmpa este un etalon pentru Brașov iar Brașovul putem spune 
că este copilul Tâmpei. Tâmpa a trecut prin multe transfor-
mări, inclusiv pe versantul dinspre Brașovul vechi, a fost scris 
și numele lui Stalin, pentru a marca obediența comunistă - din 
epocă - față de Moscova. Ei bine nici în perioada respectivă 
nu exista atăta pupincurism, libidinoșenie și fariseism politi-
co-administrativ ca în ziua de azi în Brașov. Și de asemenea o 
imbecilă melancolie aici sub Șaua Tâmpului. Imbecilă melan-
colie întrucât același „gospodar“ a fost votat din nou de 10.000 
de lighenari (bine, peste 100.000 de oameni au stat în casă și 
acum sunt revoltați, ce să le fac?) Da, da, lighenari pentru că 
nu au apă caldă se spală la lighean și tot pe cel ce i-a lăsat fără 
apă caldă l-au votat. Păi și cum să-i numesc altfel? Să-i numesc 
așa cum apar ei în urma acestei depresii maniacale? Nu pot, 
aș fi nepoliticos, lighenari e mai dulce. De ce libidinoșenie și 
pupincurism? Pentru că în perioada campaniei electorale am 
avut ocazia să cunosc mulți din cei ce au candidat la funcția 
de primar și erau foarte vehemenți si foarte rebarbativi, adevă-
rați combatanți politici. Ei bine, acum? Acum sunt mici, mici 
de tot, speriați, le e frică și de umbra lor, sunt umili și lingăi. 
Adevărați eunuci castrați care mai de care mai mieros și mai 
cleios asemenea unui limax. Speră, speră, un contrăcțel, un ser-
vici mai acătării, o funcție mai aerisită pe la vreun RA sau pe 
la vreo instituție publică, sau poate chiar viceprimar sau admi-
nistrator al orașului. Niște gângavi, niște onaniști politici. Din 
păcate, discursurile spumoase despre ce vor face ei in Brașov, 
intențiile pe care le afisau alegătorilor, imaginile de bărbați virili 
și administratori puternici pe care le prezentau populației, s-au 
evaporat, iar acuma stau în patru labe. Jocul lor politic făcea ca 
până și Hollywood cu marii lui actori să pară niște diletanți. 
Problemele Brașovului nu mai contează. Niște neterminați !Op
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În Șaua Tâmpei se taie masă lemnoasă. 
În urma unor sesizări primite la redac-
ție - din partea unor excursioniști - ni 

s-a adus la cunoștință faptul că în Masivul 
Tâmpa are loc un șantier de exploatare 
forestieră. Când am auzit m-am cutre-
murat. În 1980 a fost declarată rezervație 
naturală, iar în anul 2000 a fost declarată 
arie protejată de interes național. Masivul 
Tâmpa este protejat întrucât în acest areal 
de 180 de ha se regăsesc 35% din totalul 
speciilor de animale din țara noastră și de 
asemenea există specii de plante foarte rare 
protejate la nivel european, cum ar fi: cru-
cea voinicului și obsiga bârsană. Din sursele 
noastre, am aflat că firma care se ocupă de 
exploatarea forestieră se numește: Altosa 
Holz SRL. Aducem cititorilor la cunoștință 
faptul că am contactat telefonic, Agenția 
de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, 
Garda Forestieră, Poliția Locală, nimeni nu 
știe nimic despre ceea ce se întâmplă în aria 
protejată Tâmpa - Brașov.Am fost sfătuit 
să fac sesizări scrise, oricum le făceam. Să 
vedem ce vor răspunde? Ne bucură faptul 

că cititorii au reacționat pozitiv. Un cetă-
țean ne-a dat date despre firma care taie 
pe Tâmpa, respectiv SC Altosa Holz SRL, 
firmă care este din județul Argeș, localitatea 
Păcioiu. Într-adevăr nedumerirea omului 
este absolut legitimă și anume este puțin 
ciudat cum de licitația a fost câștigată de 
această firmă tocmai din Argeș. Ne vom 
interesa și asupra acestui aspect. Am pro-
mis că vă vom ține la curent cu „mersul“ 
anchetei de presă. Așa cum ne-am anga-
jat am continuat să cerem lămuriri asupra 
șantierului forestier de pe Masivul Tâmpa, 
astfel: am trimis mail-uri - așa cum ni s-a 
spus cu ocazia sesizărilor telefonice - către: 
Garda de Mediu, Garda Forestieră, Agenția 
pentru Protecția Mediului si Poliția Locală. 
Așteptăm răspunsuri. Datorită altui cetă-
țean, căruia de asemenea îi mulțumim, 
suntem în posesia unei adrese, respectiv 
adresa nr 671E/06.06.2016 trimisă de către 
Regia Publica Locală a Pădurilor Kronsratd 
RA, prin care aceștia aduc la cunoș-
tința Primăriei, Gărzii de Mediu, Gărzii 
Forestiere, Poliției Locale și Jandarmeriei 

faptul că în zona Șchei lângă Șaua Tâmpei 
urmează a se elibera o autorizație de exploa-
tare pentru arborii căzuți din cauza furtuni-
lor. Așa o fi, dar ne confruntăm totuși cu 
niște mici, mici enigme. Dacă adresa este 
emisă în 06.06.2016, de ce în data de 13-06-
2016 nu știa nici Garda de Mediu nici 
Garda Forestieră, nici Agenția de Protecție 
a Mediului, nici Poliția Locală? Acest lucru 
am întrebat azi printr-un e-mail Regia 
Publica Locală a Pădurilor Kronstadt RA. 
Asteptam răspunsul. Vă ținem la curent!

Bogdan GABRIEL

„Ciuciu” și niște coji de semințe

Industrie sau turism? Aceasta 
este întrebarea. Brașovul se 
orientează spre nici unul 

dintre aceste obiective. De ce? 
Simplu! Pentru dezvoltarea turis-
mului ai nevoie de aeroport, și 
pentru industrie, de autostrăzi. 
Brașovul are doar speranțe, și o 
clasă politică fără curaj. Și după 
cum a decurs votul, pentru urmă-
toarele alegeri de peste 4 ani, ia 
ghiciți ce va ține capul de afiș. 
Aeroportul, că acum am înghi-
țit gălușca! Nu are nimeni dintre 
potentați zilei interes să-l constru-
iască. Lumeeeee, lumeeeee, iară 
ne mințiră cu nerușinare ! Dacă 
am fi avut parte de oameni verti-
cali și cu viziune, Brașovul era o 
mică Elveție. Cu o calitate a vieții 
care i-ar fi făcut invidioși pe mulți. 
Am fi avut și industrie și turism. 
Acum suntem un oraș frumos cu 
giratorii înverzite, cu mulți șomeri 
și pensionari. Cred că următoarele 
alegeri le va câștiga tot Scripcaru 
care și-a făcut ca scop în viață să 
iasă la pensie direct din Primărie 
peste vreo 20 de ani.  „Dezvoltarea 
continuă“  la ce se va rezuma? La 
încă câteva sensuri giratorii? Și 

Dan
VÂJU

asfaltări în forță acolo unde nu e 
nevoie? Preluarea gării de la CFR, 
de către administrația locală ca să 
intre în forță în paradisul bosche-
tarilor? Facem stadion ca să mai 
drenăm ceva bănet de la buget? 
Nuuuu, dragii mei, n-ați înțeles. 
Ei, blatiștii PNL și PSD se vor dez-
volta în continuare. E simplu, vor-
beau despre ei. La ei „Dezvoltarea 
continuă“. Vor dezvolta conturile 
bancare, vor dezvolta șmenuri 
nesimțite în continuare, iar nouă 
ne vor da exact ce cred ei că meri-
tăm, în continuare. Adică „ciuciu“ 
și niște coji de semințe, scuipate 
în viteză direct în obrazul nostru. 
Lasă așa că e destul!

Mentalitatea de supraviețu-
itor însemnă să îl votezi pe ăla 

care ți-a pus în mână doi bănuți. 
Exact ca în bancul cu rusul care 
prinde peștișorul de aur, și când 
acesta îl întreabă ce dorință vrea 
să-i îndeplinească și prostâi cio-
lovec al nostru dorește o votcă. 
Din toate dorințele din lume, 
omul nostru nu vrea decât o 
votcă. Monumental de adevărat! 
Atâta timp cât toți banii pe care 
îi câștigăm lunar se duc pe plățile 
curente, după care înghițim în sec 
în fața vitrinelor, și considerăm că 
e bine, nu ne vom dezvolta. Și nici 
nu le vom cere dezvoltare celor 
pe care i-am votat. Să fim opti-
miști, să ne bucurăm de ce avem! 
Eventual să cerem și noi o votcă 
mică, dar din aceea rea, ca să nu 
supărăm pe nimeni Și chiar dacă 

fură, măcar ne mai dă și nouă. Vai 
și amar! 

Eheee... ce a fost Brașovul și ce 
a ajuns... plimbăm suta de lei de la 
unul la altul, și ne plângem că nu 
merge treaba. Ce să-i faci, dacă 
aștia care ne conduc, ne mănâncă 
din farfurie, farfurie care oricum 
e cam goală. Nici că m-ar deranja 
să îmi fure din farfurie, dacă ar fi 
plină, și aș mânca pe săturate din 
ea. Le-aș da eu de la sine putere 
din ea. Dar mă întreb, așa cu nău-
ceală, de ce se tot chinuie să mă 
fure, că oricum sunt ca Moromete 
când venea „foncirea“, adică n-am 
nimic, când ar putea să se chinuie 
să îmi umple traista, și am trăi ca 
oameni, și eu și ei. Și ar putea să 
dea și o votcă, așa de la sine putere.

Oricum un prieten de-al meu 
avea mare dreptate. Stăteam 
într-un bistro pe Republicii, astă 
iarnă, așteptam să ne aducă mân-
carea comandată. Eram singurii 
clienți din locație, care de altfel 
este foarte drăguță și primitoare. 
Și contemplam pe geam coada 
permanentă de la covrigi. La care 
el zice „Știi, așa se măsoară nive-
lul de trai într-un oraș. Și Brașovul 
stă foarte rău. Puține restaurante 
și multe covrigări. Oamenii sunt 
strânși la pungă. Decât să dea 
4-5 ron pe o cafea într-o locație 
de Doamne ajută, beau otravă cu 
un leu de la automat, din mers pe 
stradă. Și foamea și-o domolesc 
cu covrigi. Bagi doi covrigi, bei 
o otravă caldă, se face guguloi în 
stomac și crezi că ești sătul și sănă-
tos“. Ce să-i spun, i-am dat drep-
tate. Și tot așa și cu magazinele de 
haine second-hand. Și cu agențiile 
de pariuri sportive. Asta înseamnă 
sărăcie. Supraviețuim! Dar o votcă 
gratis tot aș bea.

Din toate dorinţele din lume, omul nostru nu vrea 
decât o votcă. Monumental de adevărat! 

Vor dezvolta conturile 
bancare, vor dezvolta 
șmenuri nesimțite în 
continuare, iar nouă 
ne vor da exact ce 
cred ei că merităm, 
în continuare. Adică 
”ciuciu” și niște coji 
de semințe, scuipate 
în viteză direct în 
obrazul nostru. Lasă 
așa că e destul!

Drujbele în şaua Tâmpei
 Masivul Tâmpa este protejat 
întrucât în acest areal de 180 de 
ha se regăsesc 35% din totalul 
speciilor de animale din țara 
noastră şi de asemenea există 
specii de plante foarte rare 
protejate la nivel european
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Constantin Niță este un ade-
vărat baron roșu. S-a ales cu 
titulatura de „deputatul 5%“ 

după o acțiune a DNA prin care 
este trimis în judecată. Deocamdată 
un mizilic, o infracțiune de trafic de 
influență. Se pare că inculpatul Niță 
Constantin i-a solicitat unui om de 
afaceri un comision de 5% din valoa-
rea unui contract încheiat de socie-
tatea comercială a acestuia cu pri-
măria unui municipiu. Comisionul 
a fost pretins de Niță Constantin în 
schimbul exercitării influenței sale 
asupra primarului de municipiu și 
a promisiunii că interveni pe lângă 
acesta pentru a-l determina să agre-
eze semnarea și buna derulare a con-
tractului cu firma omului de afaceri. 
Pentru care Nea Costică 5% a pre-
tins și primit 30.000 euro și 303.118 
lei. Sumele au fost folosite, în mare 
parte, pentru diverse cheltuieli ale 
organizației județene de partid, la 
solicitarea lui Niță Constantin. Iar   
banii au fost „spălați“ prin încheie-
rea unui contract de consultanță cu 
o anumită firmă, serviciile facturate 
nefiind, în fapt, prestate de firma 
respectivă. Care firmă este a unei 
tanti tot de la PSD, asupra căreia 
vom reveni.

Pe lângă acest dosar care este 
doar capul de pod lansat de DNA, 
Nea Costică mai are pe banda cer-
cetării și altele, mult mai grele și mai 
aducătoare de ani lungi la Beciul 
Domnesc. Și asupra acetora ne vom 
aplca cu mare interes.

Nea Costică este un adevărat 
„ospătar politic“. Ne cerem scuze 
celor care muncesc ca ospătari, dar 
asocierea am făcut-o datorită fap-
tului că în această meserie ești bun 
doar dacă ești și un fin psiholog. 
Trebuie să îți „citești“ clientul, să îi 
anticipezi cererile, toanele, preferin-
țele. Să îl servești fără să te lași umilit 
și fără să îl lași să te umilească. Iar 
aici Costică Niță a excelat. A avut 
norocul să se învărtă și să învețe de 
la cei mai buni profesioniști. Așa că 
a devenit un maestru la ținut tava 
și a știut să prezinte nota de plată 
la care a adăugat și remiza, și anul 
și ciubucul. De peste 25 de ani în 
partid, el a înțeles că nu îi trebuie 

bătaie de cap la cârciuma politică 
numită PSD Brașov. În timp ce alte 
partide se băteau pentru postul de 
primar, de șef de consiliu județen, 
omul nostru a fost abil și nu i-a con-
curat. A promovat niște picoli care 
să nu încurce iar a închimb a încasat 
notele de plată. „Mandatarul“ Niță 
a simțit pericolul și sub aparenta 
sa retragere de la șefia filialei bra-
șovene a continuat să facă jocurile 
politice. L-a aruncat în prima linie 
pentru Primăria Brașov pe Răzvan 
Popa deși știa clar că nu are șanse 
în fața lui Scripcaru. Iar la județ l-a 
pus în prima linie pe Marius Dunca. 
Amândoi crescuți de el și recompen-
sați cu postulețe prin diferite consilii 
de administrație. De unde să pape 
și gura lor ceva, că doar săracii sunt 
ascultători. Pe lângă cei doi mai sunt 
și alții, la fel de „săraci și flămânzi“...

Negociatorii  
Dunca și Lupu

Marius Dunca are o frumoasă 
carieră la PSD Brașov, unde s-a înre-
gimentat la 24 de ani. Dunca este 
un băiat muncitor care a făcut bani 
dând cu mătura la firma sa de cură-
țenie – Diamond Cleaning. Pentru 

că banii pe care îi câștiga din strânsul 
prafului și adunatul păienjenilor nu 
erau de ajuns pentru educația poli-
tică a tânărului picol, acesta a fost 
avansat.

Numit de premierul Victor 
Ponta în mai 2012 vicepreședinte 
al Asociației pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC), apoi pre-
ședinte în februarie 2014 în locul lui 
Bogdan Nica(PNL), deși nu avea 
nici o pregătire în domeniu, tână-
rul își ia în serios rolul de apărător 
al celor care mâncau salam stricat. 
Postura din care începe să fie mai 
relaxat financiar. La ANPC câștiga 
54.435 lei pe an, iar de la Comisia 
Pentru Coordonarea Privatizării 
FDEE Electrica Muntenia Sud unde 

era membru supleant, doar 24.049 
lei pe an. Adică 6.540 lei pe lună. 
Trai neneacă, ce bine e să ai șef pe 
Nea Costică de la Energie!

Altfel, Dunca pare tot un băiet 
sărăcuț conform declarației de 
avere. Care declarație nu pome-
nește nimic de mașina pe care o 
conduce-un prăpădit de BMW X5. 
Nici de locuința modestă și la fel de 
prăpădită – un penthouse în care se 
pot lăfăi câteva familii...

Altfel pare un tânăr cuminte care 
uneori se mai dă cu barca pentru 
care și-a luat și carnet de marinar. Și 
pentru că tot a fost remarcată plăce-
rea lui „de a se da în bărci“, tânărul 
este însărcinat de către Dragnea să 
conducă negocierile postelectorale 
de la Brașov împreună cu Liviu 
Lupu. Nu mai întreb de ce ei doi 
și nu președintele filialei – Mihai 
Mohaci. Sau să mă întreb? Oare 
aceste negocieri nu sunt doar un joc 
de glezne să mascheze înțelegerile 
anterioare dintre Niță și Scripcaru? 
Care înțelegeri le vedem cam așa: 
Răzvan Popa să primească un post 
de viceprimar iar Dunca președinția 
Consiliului Județen. Pentru că din 
postura de preș al ceje, Dunca con-
trolează partidul și poate continua 
politica ospătărească a lui Niță. Din 
păcate negocierile sunt grele când ai 
șeful în drum spre bulău și nu prea te 
mai bagă nimeni în seamă. Ungurii 
sunt disciplinați și au lista cu cereri 
gata făcută și vor merge cu cei care 
le satisfac. Prezența surprinzătoare 
în consilii a celor de la PER, FDGR 
și PMP cam strică apele. Iar PNL-ul 
are zile grele. Adică nu PNL-ul, 
PDL-ul lui Scripcaru. Iar tu ca mar-
tor în ceva dosare ale DNA nu prea 
mai ai stare mai ales când știi că la 

DNA poți să intri ca martor și să ieși 
inculpat...

De ce îl secondează Lupu?

Liviu Lupu este unul dintre puți-
nii din PSD Brașov care a învățat 
rapid cum este cu „ospătăria poli-
tică“. Fost consilier local, acesta a 
fost declarat incompatibil de către 
Agenția Națională de integritate 
(ANI) care a constatat încălcarea 
regimului juridic privind conflictul 
de interese în materie administra-
tivă și penală de către consilierul 
local Liviu Lupu, întrucât, în cali-
tate de consilier local, a participat 
la ședințele consiliului și a votat 
hotărârile prin care au fost aprobate 
bugetele locale pentru anii 2008,  

Nu există Putere,
Scripcaru nu a câștigat pentru a oficia căsătoriile și pentru 
a pune în aplicare deciziile consiliului local. El a câștigat 
pentru că este încă folositor, pentru că trebuie să continue 
planurile de distribuire a banului public prin contracte către 
cei care l-au sprijinit și îl sprijină, asemeni unui executant 
obedient care a fost făcut să creadă că orașul este al lui.  
Este asemeni unui croitor de lux care îmbracă pe cel care își 
permite un costum la comandă. Iar „croitorii“ buni sunt pe 
cale de dispariție într-o societate care se vrea democratică 
fiind înlocuiți de cârpacii care festonează blugii second-
hand. Restul este istorie. Iar când croitorul nostru „va greși 
măsurile” va fi înlocuit. Iar cei care l-au girat și au dat „cu 
busuiocul“ la mesele de după vor avea de dat o explicație. 
Punct.

Rolul lui Liviu Lupu la 
aceste negocieri este clar: 
se va asigura că pe tânărul 
Dunca nu „îl ia valul“ așa 
cum s-a mai întâmplat. În 
paralel își asigură afacerile, 
iar pentru a realiza acest 
lucru va face orice este 
posibil. Chiar să-l ”vândă” 
pe ”șeful de sală” Costică 
Niță. Dar trebuie să o 
facă cu mare diplomație, 
pentru că dacă Niță ajunge 
la Beciul Domnesc sigur 
ajunge măcar șef de salon 
iar dacă se nimerește 
pe acolo și câte un picol 
trădător e jale jale. Veselar 
ajunge!

Mafia transpartinică din Brașov a funcționat ca unsă. Chiar dacă face parte din PSD, Liviu 
Lupu a beneficiat de contracte cu municipalitatea chiar în perioada în care PDL controla 
majoritatea în Consiliul Local.

Cea mai neagră variantă pentru Scripcaru ar fi alianța 
PSD-G7 cu viceprimari Lucian Pătrașcu (PSD, foto stânga) 
și Arnold Ungar. Adică putere la primărie ZERO!
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2009, 2010, respectiv 2011.
„Astfel, Liviu Lupu și-a creat 

indirect un folos material, semnând, 
pe durata exercitării mandatului de 
consilier local, mai  multe contracte 
de prestări servicii cu consiliul local 
și cu instituțiile publice aflate în sub-
ordinea acestuia, în valoare totală 
de 3.297.863,51 de lei, prin inter-
mediul societăților comerciale cu 
capital privat la care acesta deține 
calitatea de asociat, iar soția calitatea 
de asociat și funcția de administra-
tor. Contracte încheiate au fost plă-
tite din bugetul local, așa cum a fost 
votat și aprobat de persoana evalu-
ată“, se arată într-un comunicat de 
presă al ANI.

Adică Neica Liviu, cunoscut ca 
„omul care duce papa la spital“, și-a 
asigurat la greu contracte și profit 
gras și unsuros din banii publici. 
Un fleac de peste 3 milioane lei noi. 
Drept pentru care își dă demisia din 
Consiliul Local. O altă problemă 

avută de Liviu Lupu a fost cea gene-
rată din postura de șef al Clubului 
Sportiv Corona de unde a plecat din 
cauza problemelor financiare, dar și 
de rezultatele penibile ale echipei de 
fotbal raportate la bănuții pompați 
cu generozitate. Despre afacerile lui 
Neica Lupu a scris pe larg și bine 
documentat și Gazeta Sporturilor 
(gsp.ro) care a arătat într-o anchetă 
bine documentată jongleriile aces-
tuia cu banii publici. Adică tocmai 
despre contractele cu instituţiile 
publice pe care companiile lui Lupu 
le-a încheiat: Maternitatea, Spitalul 
Judeţean, Direcţia de Sănătate, Casa 
de Asigurări de Sănătate, Parcul 
Industrial Carfil. Dar și despre tre-
cutul său tumultuos de fost patron la 
Club X, un club de strip-tease desfi-
inţat în 2002, bănuit că ascundea, de 
fapt, un bordel. În ancheta GSP el a 
fost acuzat că „Folosindu-se de club, 
scoate milioane de lei din Primărie 
prin firmele sale, Protector Agency 
și Amrita Com“. Se poate, asta vom 
vedea când vor fi finalizate dosarele 
DNA.

Rolul lui Liviu Lupu la aceste 
negocieri este clar: se va asigura că 
pe tânărul Dunca nu „îl ia valul“ așa 
cum s-a mai întâmplat. În paralel își 
asigură afacerile, iar pentru a realiza 
acest lucru va face orice este posibil. 
Chiar să-l „vândă“ pe „șeful de sală“ 
Costică Niță. Dar trebuie să o facă 
cu mare diplomație, pentru că dacă 
Niță ajunge la Beciul Domnesc sigur 
ajunge măcar șef de salon iar dacă se 
nimerește pe acolo și câte un picol 
trădător e jale jale. Veselar ajunge!

Deocamdată atât despre „nego-
ciatorii“ PSD Brașov. Mai multe 
pe măsură ce avansează anchetele 
DNA.  Iar dacă aveți suflet poate îl 
ajutați pe Marius Dunca. Chemați-l 
să deie cu mătura, să mai facă un 
bănuț. Măcar de un plin la X5, de 

o plimbare cu barca sau de „chiria“ 
la penthouse. Faceți contract cu 
firma de curățenie. Îi va fi greu fără 
zecile de mii de lei de la stat și el nu 
se coboară să mănânce la cantina lui 
Neica Lupu. Iar din postura de even-
tual șef la CJ mai greu cu „greBLA-
TUL“ banului când ai DNA-ul în pat 
plus o armată de „sărăcuți“ lacomi în 
jurul tău care așteaptă „să le umpli 
blidul“.

Cine prinde ciolan?

După alegeri era clar că și la 
dreapta încep negocierile. Teoretic 
dreapta este condusă de doi copre-
ședinți  - Veștea și Veștea. Vestea 
proastă este că nu ei conduc negoci-
erile, ci câștigătorul Scripcaru. După 
ce și-a adjudecat decisiv fotoliul de 
primar, acesta are o mare nevoie de 
liniște politică și pentru asta este gata 
să facă aproape orice compromis. 
Momentan se pare că unica lui preo-
cupare este asigurarea de liniște poli-
tică, liniște necesară pentru a se putea 
concentra pe rezolvarea probleme-
lor penale și acuzațiilor de corupție. 
Să începem cu jocul pentru consiliul 
local. Cu numai 10 consilieri locali, 
lui Scripcaru îi este greu să  mențină 
controlul. Și pentru că nu poate con-
vinge deocamdată „Grupul celor 7“ 
(FDGR, PER, PMP plus indepen-
dentul Șerban Șovăială) îi rămân 
doar două posibilități: să bată palma 
cu PSD oferindu-le un post de vice-
primar și multe alte facilități sau să-i 
„cumpere“ la bucată pe o parte din 
cei din G7, exploatându-le orgoliile 
și dorința de putere. Dacă aparent nu 
se poate apropia de PER-ul condus 
de Ionel Goidescu sau de FDGR-ul 
coordonat de tandemul Arnold 
Ungar-Cristian Macedonschi, acesta 
poate exploata dorința PMP-ului de 
a avea un viceprimar în persoana 
consilierului Mihai Costel. Deci 

configurațiile posibile ar fi fost PNL-
PSD-UDMR cu viceprimari Adrian 
Oprică și Răzvan Popa, sau PNL-
UDMR-PMP cu viceprimari Adrian 
Oprica sau un membru UDMR și 
Mihai Costel. Iar cea mai neagră 
variantă pentru Scripcaru ar fi ali-
anța PSD-G7 cu viceprimari Lucian 
Pătrașcu și Arnold Ungar. Adică 
putere la primărie ZERO!!!!!!!! 
Așa că Scripcaru a reușit să gâdile 
orgoliul tânărului matelot Mihai 
Costel și a convins PMP-ul. În fond 
nu era greu ținând cont că acesta a 
fost consilier PDL aflat la comanda 
lui Scripcaru. Rămâne doar între-
barea pe care orice om normal și-ar 
pune-o: după ce luni de zile a tăvă-
lit pe jos cu Scripcaru și l-a scuipat 
peste tot pe unde a apucat cum a 
trecut Mihai Costel peste scârba de 
a linge propriile flegme... Simplu – 
politica și cooperativa intereselor 
financiare sunt mai presus de igiena 
politică. 

Negociatorul Scripcaru contro-
lează și discuțiile pentru conducerea 
Consiliului Județean, unde este gata 
să-l vândă pe Adrian Veștea în favoa-
rea lui Marius Dunca de la PSD. 
Vănzarea este posibilă și explicabilă 
mai ales că pe Scripcaru îl dor și îl ard 
la DNA problemele și afacerile de 
la oraș, nu de la județ. Veste proastă 
pentru Veștea, care dacă nu „o joacă“ 
bine pierde și primăria Râșnov și pre-
ședinția Consiliului Judean. Veștea 
știe... Așa cum știe că deși acum va 
obține președenția ușor, tot așa o și 
poate pierde dacă se schimbă ecua-
ția puterii. Oricum îi recomandăm 
să stea cu urechile ciulite la DNA 
care cercetează cum au fost cheltuite 
fondurile obținute de la Elena Udrea 
pentru proiectele de la Râșnov. Ceva 
se întâmplă în PNL. Mulți dintre 
peneliștii vechi și adevărați s-au 
retras, alții s-au refugiat la ALDE. 
Toți spun că datorită umilințelor 
încasate de la pedeleul lui Scripcaru. 
Și chiar și așa, printre cei rămași în 
PNL cu speranța că vor primi o cior-
biță sau un oscior au apărut nemul-
țumiri. Ultimul, sau ultima care a 
ieșit la atac este actualul vicepreșe-
dinte CJ, Mariana Câju. Probabil că 
nemulțumirea doamnei se datorează 
faptului că este cam pe la coada lis-
tei de consilieri de unde nu mai are 
șanse de papa bun. Și cum nu poate 

uita că a mai avut biroul și scaunul 
scoase pe holul instituției s-a gândit 
să-și asigure viitorul. Sau toamna, 
egal ce. Așa că a vorbit aparent liber 
despre problemele de la județ, în 
mod special despre aeroport. Unde 
cică lucrurile stau rău.  Și cică după ce 
Consiliul Județean a cheltuit aproxi-
mativ 25 de milioane de euro și este 
falimentar singura salvare a acestei 
investiţii este asocierea cu Primăria 
Brașov. Adică în pixul lui Scripcaru. 
Tanti, te minți singură dacă ataci la 
Căncescu pentru a te pune bine cu 
Scripcaru. Cică e pe drum la ceas de 
DNA, va semna cu greu iar tălică s-ar 
putea să nu primești un loc eligibil la 
toamnă. Ghinion!

Și mai atacă Tanti Câju și la 
oamenii lui Căncescu declarând 
că lucrările „au fost făcute de firma 
Gotic, iniţial, iar ulterior de o firmă 
Kasim, patronată de unul dintre 
noii consilieri judeţeni, Andi Kadaș. 
Mai mult, tot firma acestui nou ales 
judeţean este cea care a subcontrac-
tat realizarea pistei Aeroportului 
de la societatea Vectra, patronată 
de omul de afaceri Marcel Butuza“. 
Curat murdar tante Aglaia! Să ataci 
la omul care a „salvat“ trustul Mix, 
fix la Andi Kadaș? Care întâmplător 
este pe lista de consilieri județeni 
înaintea doamnei. A dracu coinci-
dență! Bine, Andi Kadaș este un 
personaj interesant. Acesta se află și 
în spatele firmei Kasim Emaka SRL 
care momentan se află în insolvență 
și care a derulat afaceri interesante 
cu statul. Una dintre aceste afa-
ceri căreia îi vom acorda o atenție 
specială este afacerea heliportului 
Ministerului de Interne construit la 
București.

Să revenim la PNL-ul în care a 
intrat dihonia. O altă aripă nemul-
țumită este cea a foștilor membri 
din Forța Civică. Tineri educați, 
muncitori dar fără răbdare, nu au 
învățat nimic de la mentorul lor- 
Ioan Puchianu. Fapt care îi descali-
fică momentan și îi transformă din 
tineri lupi în simpli cățelandri. Dar 
vor avea șansa lor în curând și de ei 
depinde dacă o vor fruntifica în fața 
pedeliștilor fideli aripii Scripcaru.

Foamea este mare iar negocierile 
se arată în continuare dure.

Gazeta Brașovului

nu există Opoziție

Negociatorul Scripcaru 
controlează și discuțiile 
pentru conducerea 
Consiliului Județean, unde 
este gata să-l vândă pe 
Adrian Veștea în favoarea 
lui Marius Dunca de la PSD. 
Vănzarea este posibilă și 
explicabilă mai ales că pe 
Scripcaru îl dor și îl ard la 
DNA problemele și afacerile 
de la oraș, nu de la județ. 
Veste proastă pentru Veștea, 
care dacă nu ”o joacă” bine 
pierde și primăria Râșnov 
și președenția Consiliului 
Judean. Veștea știe...

Andi Kadaș, omul lui Aristotel Căncescu, ales proaspăt în 
Consiliul Județean este un personaj interesant. Acesta se află 
și în spatele firmei Kasim Emaka SRL care momentan se află 
în insolvență și care a derulat afaceri interesante cu statul.

Vânduți sau vânzători, ei sunt doar simpli comercianți  
de interese. În final vor pierde și comisionul și credibilitatea.
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Dă-i papucii!
Karla TITILEANU
decorator

Trecut-au vremurile când descălțatul 
la ușă era musai, ca să nu calci pe 
preșurile proaspăt măturate și nu 

cumva să deranjezi calmul exigent pieptă-
nat al ciucureilor de pe marginea covoru-
lui. Deși... dacă stau să mă gândesc puțin, 
încă mai sunt oameni care mai trăiesc ca în 
paleoliticul târziu și-și lasă sconcșii pe la uși 
(unii chiar în afara locuinței). Poate nu au 
aflat că nu e deloc politicos să te descalți în 
casa cuiva și să-ți plimbi șosetele elegant.

Dar în fine, discuția nu este despre cât 
și dacă suntem educați (cam știm pe unde 
stăm, doar), ci despre un accesoriu foarte 
important în orice locuință, căci fix de la 
intrarea în casă trebuie cumva, de undeva 
să răsară un pantofar. Da, nu un nene care 
repară pantofi, ci un obiect de mobilier, 
care păstrează și ascunde încălțămintea 
folosită cel mai des, de către locuitorii casei.

Pantofarul este soluția cea mai simplă și 
eficace pentru a depozita încălțămintea, cu 
un minim de deranj. Este o piesă esențială, 
indiferent de locul în care se amplasează, 
deși de cele mai multe ori îl întâlnim pe 
hol. Ne permite să organizăm în ordine în 
mod eficient, perechile de încălțări, pentru 
a avea și acces facil la ele. Mărimea pantofa-
rului poate fi diversă, în funcție de numă-
rul membrilor familei și de spațiul care i 
se alocă. Cât despre compartimentarea 
internă, designerii italieni au venit cu soluții 
adaptate diverselor mărimi de pantofi, per-
sonalizând astfel pantofarele pentru diverse 
tipologii de încălțăminte și dimensiuni.

Designul și aspectul final este însă ceea 
ce poate face diferența în alegerea unui 
pantofar, câtă vreme va trebui să se îmbine 
perfect și corect cu restul amenajării casei. 
Așa că, fie optati pentru pantofare cu două, 
trei sau chiar 6 uși, înalte sau mai joase, sus-
pendate sau cu sprijin pe podea, important 
este să luați în calcul ce se află în imediata 

apropiere. Iar ca soluție de finisaj, des întâl-
nită, este varianta de uși acoperite cu folie 

de oglindă. Astfel vă puteți oglindi înainte 
să-i dați papucii.

www.cramagirboiu.ro

Chef Mugurel Stroie 

   Ingrediente: 

 150g ciuperci
 100g spanac
 zeama de la 2 lamâi
 2 căței de usturoi, zdrobiți
 4 pulpe de pui superioare dezosate
 4 felii de bacon afumat
 50g unt
 50g smântână

   Preparare: 

Ciupercile se călesc în unt împreună cu 
usturoiul zdrobit, apoi se adaugă spanacul 
spălat și tăiat fâșii, se adaugă smântana și se 
vor amesteca împreună cu sarea și piperul 
după gust, timp de 5 minute la foc mic.

Cele 4 pulpe de pui dezosate se vor lăsa în 
zeama de la cele 2 lămâi, se vor condimenta 
cu sare și piper după care se vor umple cu 
compoziția de ciuperci cu spanac și se vor 
face rulouri, le vom înveli cu feliile de bacon 
afumat și le vom așeza într-o tavă după care 
se vor stropi cu ulei de masline, iar înainte de 
a introduce tava în cuptorul încins vom așeza 
pe ele câte un cubuleț mic de unt.

Se vor introduce în cuptorul bine încins la 
200 C și le vom lăsa circa 35 - 45 de minute.

Se pot servi reci sau calde cu diferite gar-
nituri, sosuri dulci sau picante!

Poftă bună!

Pulpe de pui  
umplute și învelite 
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Despre ură, 
manipulare 
și răul cel mai mic
 A vota pe cineva înseamnă a-ți manifesta preferința pentru acel candidat. O 
procedură care confirmă și consolidează democrația. După 26 de ani de-a dreptul 
ciudați, speram, în sfârșit, la ceva bun. Un fel de: să trăiți mai bine fără mine, ca să 
mă refer la fostul președinte. Sau un pas înainte pentru voi, și afară pentru mine, că 
să îl parafrazez cumva pe actualul președinte. 

Localele au fost cam așa: avo-
cați, consultanți, publiciști, 
intelectuali, ziariști (dacă 

vreți, peste toți puteți presăra 
ghilimele); liberali, neoliberali, 
creștin-democrați, pedeliști, foști, 
actuali, reveniți, despărțiți și (re)
uniți; prieteni, amici, cunoștințe, 
colegi - din toate părțile, același 
îndemn electoral: nu, corupției! 

Trepidația campaniei a fost 
viscerală; privirile întunecate sub 
sprâncenele înfuriate, și un val de 
ură inundă comunicarea, oricare 
ar fi platforma acesteia. 

Ura se simte, se încasează 
mai tare ca o stângă la ficat!

Pe partea cealaltă, trendul 
urban se măsoară în participări 
la mitinguri anti-ceva. Anti Hexi 
Pharma e doar o temă. Internetul 
abundă de mândria de a fi parti-
cipat la ceva anti... Scrisori ale 
unor cetățeni (unele bine scrise, 
altele doar feluri imberbe ale 
unor actori sau actrițe subțiri de 
a ieși în luminile rampei) sunt 
„viralizate“ cum scrie la carte. 
Atmosfera e prielnică falsei bătălii 

de dinainte și de după alegeri. Un 
joc pentru adormit electoratul.

 Mineriada continuă

De fapt, asistăm la un lung pro-
ces de manipulare, de pregătire a 
terenului pentru momentul con-
firmării rezultatelor și a alianțelor 
politice. Aceeași poveste, aceiași 
regizori. 

Înainte de mineriada din 13-15 
iunie 1990, am scris în România 
liberă despre o serie de probleme 
ale minerilor: condiții de lucru, 
abuzuri ale conducerii, salarii 
proaste. Am intrat în subteran 
echipați cu cizme de cauciuc, 
cască și lămpaș. Am coborât sute 
de metri în adânc, apoi am mers 
pe jos prin galerii, am urcat și am 
coborât pe scări prin „suitorile“ 
înguste.  

M-am apropiat  
de minerii necăjiți...

...14 iunie 1990, ora 6 dimi-
neața. Cineva a sunat la mine 
acasă. La telefon, o voce de bărbat 
a spus: plecați de acasă, am primit 
în tren mai multe adrese unde 
trebuie să ajungem. Am primit și 
adresa domnului Tudor Artenie 
și avem ordin să venim și să îl 
arestăm.

Cel care sunase era unul 
dintre minerii de la Petrila. 

Telefonul fusese dat de la un 
post public, din Gara Băneasa, 
acolo unde ajunseseră trenuri 
încărcate cu mineri. După câteva 

ore, pe aleea ascunsă printre blo-
curile din cartierul unde locuiam, 
își făcea apariția o dubă a poli-
ției. Din mașină au coborât doi 
polițiști în uniformă și mai mulți 
mineri, îmbrăcați în salopete. Au 
urcat la etajul întâi și au început să 
sune la ușă. Nu a răspuns nimeni 
și atunci au început să bată cu 
putere în ușă și să strige. Vecinii 
au ieșit speriați și le-au spus că 
toată lumea a plecat de acasă. Au 
mai bătut o vreme în ușă, apoi 
au plecat. Vecinii mi-au povestit 
aceste lucruri.

Cei douăzeci de mii de mineri, 
ajutați de polițiști și de ofițeri de 
informații, bine organizați, ca 
niște trupe militare, au invadat 
capitala cu bâte, lanțuri, topoare, 
drugi de fier și au înăbușit în sânge 
miracolul care a rămas în istorie 
sub numele Piața Universității.  
Cifrele vorbesc de la sine: 3500 
de oameni bătuți, 1024 de ares-
tări ilegale, 746 de răniți, 6 morți 
(conform statisticilor oficiale) 
sau 130 de morți (cifră neofici-
ală), dar și 6 violuri înregistrate 
oficial.  La Cimitirul Străulești 2, 
au fost îngropați 128 de morți, 

mulți având scris pe cruce „nei-
dentificat – iunie 1990“. Au fost 
trase 1466 de gloanțe. Cine avea 
arme? Doar armata, poliția și ser-
viciile de informații. Ancheta asu-
pra acestor evenimente nu a fost 
niciodată finalizată în mod real. 
Cine a făcut „lista neagră“  și de 
unde au avut „minerii cei buni“ 
adresele de acasă ale oamenilor 
de pe această listă? Cine au fost 
civilii care le-au dat-o în tren? De 
ce au venit polițiști în uniformă, 
cu mașină cu însemnele poliției, 
însoțiți în de mineri acasă la mine 
și la toți ceilalți? 

Ar putea fi timpul unui protest 
contra corupției. Sau contra ser-
viciilor. Sau contra jocului peni-
bil al naționalei noastre la euro-
penele de fotbal din Franța.  Dar 
aș putea să mă lipsesc de emoția 
protestului la modă. Sunt prea 
bătrân ca să mai pot fi păcălit, iar 
pentru mine ura nu are sens. Așa 
că… trăiască alegerile libere și lis-
tele transmise de securiști în tren 
de la 1990 încoace.

Tudor ARTENIE

- Dacă nu ești cu noi, 
ești cu celălalt... 
- De unde știți?!
- Știm!... Și te urâm!...
- A furat, dar a și 
făcut ceva.
- Și ce dacă ne 
spălăm la lighean, 
așa a fost și acasă, la 
mămuca.  
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Disoluția actualei clase poli-
tice este realitatea curentă a 
zilelor noastre. Deși atenția 

post electorală este deviată în acest 
moment de Campionatul European 
de Fotbal și de începerea vacanțe-
lor, clasa politică având răgaz pen-
tru a „conspira“ până la mijlocul lui 
septembrie, nu putem să nu remar-
căm fervoarea cu care politicieni 
aclamau victoria și primăriile „ocu-
pate“. Și asta în cel mai penibil mod 
posibil. Bucuria PSD-ului cu preșe-
dinte penal dovedit și condamnat, 
că a reușit să „ocupe“ Bucureștiul, 
Moldova, Țara Românească, pre-
cum și câteva județe din Ardeal, ne 
arată că vor să reinstaureze regimul 
„baronilor locali“, într-o țară pe 
care tot ei au redus-o la stadiul de 
ev mediu. PNL-ul se laudă cu cel 
mai bun scor din ultimi 26 de ani, 
deși în București au obținut un scor 
rușinos. UNPR-ul se laudă și el cu 
câteva „primării“ ocupate, deși la 
București au mers în alianță cu 
PSD-ul, iar la Brașov, în ciuda cam-
paniei vocale, n-au obținut nimic. 

Surpriza vine din partea USB-
ului lui Nicușor Dan. Se pare că, 
într-adevăr ora exactă se dă la 

București, deoarece electoratul 
a penalizat actuala clasă politică, 
aducând la urne un scor de 25% 
la Consiliul General al Primăriei 
Capitalei, și un nesperat 30% pen-
tru reprezentantul lor la fotoliul de 
Primar General. În plus, Clotilde 
Armand, candidatul pentru 
Sectorul 1 era să devină primărița 
sectorului dacă mașina de partid a 
PSD nu intervenea în forță la numă-
rătoarea voturilor, scoțându-și la 
întunericul nopții candidatul pe 
locul întâi. Deși nu se pare, USB-ul 
a scris istorie, așa furat la urna de 
vot cum a fost. USB-ul a reușit să 
creeze o fisură în scutul „ocult“ al 
politicianismului dâmbovițean, 
fiecare al 4-lea votant din București 
optând pentru această formațiune 

politică. Le-a stricat hora penală! 
Pot afirma fără teamă că partidul 
„Facebook“, alimentat de protestele 
de stradă contra proiectului Roșia 
Montană, contra exploatări gaze-
lor de șist, și de solidaritate pentru 
drama din Colectiv, va face o figură 
extrem de bună la alegerile generale 
din toamnă. USB-ul nu a fost para-
zitat de politicianismul românesc, 
și îmi aduc aminte destul de bine 
cum la protestele contra proiectului 
Roșia Montană, politicieni de pro-
fesie care încercau monopolizarea 
mișcării, erau fugăriți cu șuturi în 
posterior de către activiști. Pentru 
că activiștii scandau „Toate par-
tidele/Aceeași mizerie“ și „Uniți, 
salvăm toată România“. Într-un 
final, vântul schimbării bate destul 

de tare pentru ca actuala clasă poli-
tică să fie scuturată. Și merită acest 
lucru cu vârf și îndesat! E timpul 
să ne asumăm morții de pe șosele 
din cauza proastei infrastructuri, 
precum și cei care au plecat dintre 
noi din cauza infecților intraspita-
licești. E timpul să ne asumăm că 
nu mai vrem blaturi politice, și nu 
mai suportăm nedreptatea socială. 
E timpul să ne asumăm faptul că 
nu suntem niște ființe abrutizate 
și neinteresate de politică și de 
societate. A venit vremea luptei cu 
himera mereu flămândă care stă în 
spatele partidelor așa zis istorice. E 
momentul în care e nevoie să con-
știentizăm că solidaritatea noastră, 
a cetățenilor poate aduce plusul 
de care avem nevoie pentru pro-
gres. Dovada că se poate o avem în 
forța protestelor de stradă care au 
oprit proiectul Roșia Montană, și 
care au dus la demisia guvernului 
Ponta. Da, forța străzii legitimează 
schimbarea unui guvern, cum a 
legitimat și finalul unei dictaturi în 
1989. Nemulțumirea în democra-
ție se vede la urne, și la protestele 
stradale. 

Urmează campania electorală 

pentru alegerile generale. Vara va fi 
un sfetnic bun pentru politicieni. Se 
vor crea strategii, se vor alege repre-
zentanți pentru cursa electorală. O 
să cădem din nou sacrificați pe alta-
rul politicianismului de la „centru“, 
sau vom da dovadă de autodeter-
minare. O să trimitem în parlament 
niște marionete mute și dornice 
de înavuțire, sau niște oameni de 
caracter, care nu se înclină în fața 
tentativelor de corupere? Greu de 
precizat uitându-mă la prezența și 
opțiunea cetățeanului de la aceste 
alegeri. Oare vom miza pe PSD-ul 
condus de un penal dovedit, dar 
organizat pe principi militare, ce 
va asigura nivelul de subzistență 
în părțile defavorizate ale țări prin 
ajutoare sociale? Sau mergem pe 
mâna PNL-ului confiscat dur de 
un PD-L ce a drenat sume exorbi-
tante de la bugetul de stat, în timp 
ce tăia cu nerușinare pensi și salari. 
Favorizăm formațiunea lui Nicușor 
Dan, neexperimentată în „combi-
nații“ obscure, și cu oameni animați 
de bune intenții?  Sau stăm acasă, și 
strângem din dinți când se anunță 
exit-poll-urile?

Dan VÂJU

Scopul familiei nu e procrearea
Scriu asta doar să-l contrazic pe 

un prieten care spune că nu 
pot exista familii homosexu-

ale pentru că:
1. Relațiile homosexuale au legă-

tură exclusiv cu plăcerea
2. Esența familiei ar fi procreerea.
Bun, câteva chestii. Deși recu-

noaște că familia există ca o chestie 
mai largă, de exemplu religia semi-
tică din care se trage creștinismul 
povestește în mod repetat de băieți 
cu mai multe soții și alte figuri simi-
lare, esența familiei nu este și n-a 
fost niciodată procreerea.

Esența familiei a fost protecția, 
apărarea față de pericole externe 
reale: tigri cu colți de sabie, ele-
fanți cu colți de sabie, rațe cu colți 
de sabie. E un mecanism social. 
Oamenii, ca și maimuțele, au creat 
grupuri sociale pentru a-și apăra 
puii și femelele cât alăptează. 
Întrucât maimuțele nu au suficientă 
imaginație cât să inventeze un Iisus 
al maimuțelor, care să înmulțească 
bananele, să meargă pe cracă, să fie 
torturat, să dea sfaturi contradicto-
rii și tot așa, maimuțele au rămas la 
esența familiei. Și lupii. Și nobilul 
uakari și mâțele și gudurmârla.

Procrearea se face în afara fami-
liei, de obicei fără încuviințarea 
acesteia. România e chiar un caz 
spectaculos în domeniul ăsta, întru-
cât nu toate femeile sunt urâte și 
proaste ca Liana Stanciu, suntem 
campioni la mame minore. Asta 
se întâmplă pentru că familia nu-și 
îndeplinește rolul esențial, cel de 

protecție, ci se preocupă ce și cine 
se mai poponărește prin țara asta. 
Poți să-i vezi cât de puțin le pasă 
de rolul esențial al familiei, când a 
fost vorba de educația copiilor toată 
adunătura de farisei a cerut să facă 
educație morală popa la școală că 
ei sunt prea preocupați să se uite pe 
gaura cheii la vecinul designer de 
modă.

Ca să nu mai zic că familia nu 

este doar mama/tata/popa și bebe. 
Familia e o chestie mai complexă. 
După al doilea război mondial buni-
că-mea a rămas singură, fără părinți, 
doar cu două surori. Ea fiind cea 
mai mare a devenit lidera de grup. 
Era asta o familie? Era. Se gândeau 
doar la sex/procreere? Întrucât nu 
erau suficient de ortodoxe, nu, sco-
pul lor principal era supraviețuirea 
(pentru cine nu știe, în 1946-47 a 

fost o foamete mișto în România). 
Între timp familia lor s-a lărgit prin 
căsătorie și apoi procreere. Dar știu 
sigur că bunică-mea s-a bombonit 
cu bunică-miu înainte să „facă o 
familie“. Că erau tineri, și el era fru-
mos, ofițer și avea și motocicletă cu 
ataș și știa să danseze și știa și niște 
poezii.

Și, la final, și relațiile heterosexu-
ale au legătură exclusiv cu plăcerea. 

Că nimeni nu dă la buci în silă și 
nici un om normal nu stă cu satana 
în casă dacă aia e constant neplă-
cută. Relațiile în care dipare plăce-
rea, căsniciile alea, rezistă câteodată 
doar de dragul protecției copi-
lului până la majorat. N-a exista 
în istoria omenirii vreo „familie“ 
care să reziste pe principiul „nu te 
suport, nu mă suporți, mai facem 
copii până moare unul dintre noi 
și slavă Domnului, am fost blagos-
lovită cu vagin mitralieră, pot să-i 
scot mai rapid decât poți tu să bagi 
ștromeleacul”.

PS. Ortodocși, relax, nu-i nimic 
periculos: Dumnezeul vostru a zis 
să iubești aproapele, dar nu trebuie 
să-i bagi limba în gât. 

Ovidiu EFTIMIE

Marionete mute și dornice de înavuțire

Esența familiei a fost protecția, apărarea față de pericole externe reale: 
tigri cu colți de sabie, elefanți cu colți de sabie, rațe cu colți de sabie. E 
un mecanism social. Oamenii, ca și maimuțele, au creat grupuri sociale 
pentru a-și apăra puii și femelele cât alăptează. Întrucât maimuțele nu 
au suficientă imaginație cât să inventeze un Iisus al maimuțelor, care să 
înmulțească bananele, să meargă pe cracă, să fie torturat, să dea sfaturi 
contradictorii și tot așa, maimuțele au rămas la esența familiei. Și lupii. Și 
nobilul uakari și mâțele și gudurmârla.

 Oare vom miza pe PSD-ul condus de un penal dovedit, 
dar organizat pe principi militare, ce va asigura nivelul de 
subzistență în părțile defavorizate ale țări prin ajutoare 
sociale? 

 Sau mergem pe mâna PNL-ului confiscat dur de un PD-L 
ce a drenat sume exorbitante de la bugetul de stat, în timp ce 
tăia cu nerușinare pensi și salari.
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Oricum, poveștile sînt 
interesante. Și nu toc-
mai puţine. Și una dintre 

ele sună așa: o dată ca altă dată, 
că dacă n-ar fi nu s-ar povesti, 
exista o centrală mare, înaltă și 
tare, cu mulţi angajaţi și mulţi 
bani neluaţi. O centrală ce ar tre-
bui să dea cu agentul termic în 
populaţie de să n-o putem duce, 
și cu energia electrică în siste-
mul naţional de ar fi luminate ca 
ziua pînă și drumurile judeţene. 
Numai că, zice basmul, centrala 
asta era păstorită de o turmă de 
vreo 27 de zmei, care mai de care 
mai agamani. Și de ceva balauri, 
fiecare dotat cu un număr oare-
care de capete, după putinţă și 
posibilităţi. Și mai zice rapsodul 
popular, autor de folclor care 
merge din gură în gură precum 
altă minune, că unde sînt capete 
multe e și deșteptăciune multă. 
Iar unde este deșteptăciune multă 
este și multă prostie (apud rap-
sod). Drept pentru care centrala 
cea mare s-a conformat matricei 
generale mioritice și s-a dus, an 
de an, tot mai la fund. De a strîns 
robinetul pînă și la fraierii care au 
plătit întocmai și la timp factu-
rile, unele mai aberante ca altele. 
Iar datoriile au ajuns mai mari ca 
avuţiile lui Roșu Împărat. Plus 
Verde Împărat, Galben Împărat, 
Albastru Împărat. Portocaliu 
Împărat, Violet Împărat, Indigo 
Împărat. Că ăsta e tot spectrul, 
dacă nu mă înșel. Dar despre cum 
s-a ajuns aici, cum s-a împiedicat 

nu mai știu care cu subvenţiile 
de au ajuns prin alte părţi anato-
mice ale cetăţii și alte cele, mai 
sînt basme destule de spus la gura 
ţevii. 

Apoi zmeii-zmeilor, au pus 
de-o vorbă de taină cu împărații 
aflați în varii culori, fiecare con-
form fișei postului din basm, și a 
venit vătaful cel mare, mîndru ca 
un soare, pe cîmp hăulind și la toți 
mugind, și-a pus, din oraș în jos, 
mîndrele centrale în cogenerare, 
aburi producînd, curentul livrînd 
și banii mîncînd.

Dar, să vezi și să nu crezi. Într-o 
bună zi (și nici măcar nu era o 
marți, cu cele trei ceasuri rele) și 
nici 13, pisica neagră, s-a abătut 
peste înfloritorii haiduci zmeul 
cel negru, ăla al cărui nume - un 
fel de derivat al acidului dezoxiri-
bonucleic – nici nu cutezi a-l 
pronunța și a dat iama în diverșii 
împărți mai abitir ca Roland în 
mijlocul păgînilor cu a lui sabie 
numită Durendal (da, da, sabia 
aia despre care zicea că fusese a 
lui Hector, ăla de la Troia, și pe 
care un înger i-o pasese pe șest lui 
Carol cel Mare, de unde ajunse la 
Roland pe calea darului manual).

Și s-au luat ei la trîntă zi de vară 
pînă în seară (ceva cam în genul 
primelor cinci mii opt sute trei-
zeci și șase episoade din „Tînăr 
și neliniștit“) pînă ce zmeul cu 
pricina i-a umflat pe respectivii 
împărați și a dat cu dosarele în ei 
ca la Vadul Surpat.

Dar basmul nu se oprește aici. 

Povestea continuă. Spre dispe-
rarea celor peste 30.000 de bra-
șoveni care se holbează la țeava 
goală de apă caldă și salivează la 
gîndul unui duș, măcar călduț, în 
timp ce fierb apa la ibric pentru 
îmbăiat.

Între timp, gașca 
împăraților s-a mai 
remaniat pe ici, pe colo, 
dar țevile tot goale rămîn. 
Asta în timp ce – rezultat 
al altei fapte vitejești a 
cromaticilor împărați, 
vreo trei sferturi dintre 
furnicuțele care munceau 
la sistemul de termoficare, 
ăla public, bineînțeles, au 
fost restructurați și trimiși 
la odihnă cu cîte șase salarii 
compensatorii (ce urmează 
a fi primite) pentru a face 
nimic. Dar basmul e basm și 
greu poate fi modificat ceva 
la cele zise de naratorul 
popular care, după cum 
spuneam, îl duce mai 
departe pe cale orală (plus 
personajele care, trecînd la 
forma cultă a basmului, dau 
în scris cu formula ”atîta 
știu, declar și semnez”. Sau 
cam așa ceva).

Iar basmul, așa cum tot 
încearcă să îl povestească 
Portocaliu Împărat, Albastru 
Împărat, Roșu Împărat și 

compania ar avea menirea de a 
da bine la cei ce stau la gura ţevii 
goale: vai, săracii zmei și balauri, 
uite cum se mai dau cu amigdalele 
de asfalt să ne fie nouă bine, fac și 
dreg pe capete. Capete lejeri seci, 
ar zice povestitorul, pentru că de 
aici nu se salvează nici un leu. Așa 
cum nu s-a salvat nici de-a lun-
gul anilor, zic poveștile. Și nici 

țuțuroiul nu dă apă caldă. Cît des-
pre căldură, la iarnă... nici focile 
nu îndrăznesc a gîndi.

Și-am încălecat pe-o șa și v-am 
zis povestea mea. Dar dacă nu e 
doar o poveste? Și dacă data vii-
toare rapsodul popular începe să 
dea pe goarnă culisele basmului 
cu împărați, feți-frumoși și zmei?

Cornelius POPA

Este necesar. În Romania și 
inclusiv în orasul nostru se 
conturează tot mai mult o serie 

de maladii psihice, de persoane cu 
dizabilitați în sfera politicului și a 
administrativului. Este necesar un 
stabiliment de tratament în această 
sferă întrucât cazurile de dizabili-
tăți politico-administrative sunt din 
ce in ce mai multe și mai grave. De 
exemplu, în orașul nostru, city-ma-
nagerul Gantz Miklos Sandor. O 
comoară inestimabilă de situații care 
se încadrează perfect în obiective de 
studiu pentru specialiștii unui ast-
fel de institut. Fac și proba verității, 
dupa cum urmează. Deunăzi domnul 
city-manager Gantz într-un inter-
viu la o televiziune locală declara 
că 10.000 de familii din Brașov nu 
au apă caldă din cauza Consiliului 
Local. Pai cum domnu' Miklos? Nu a 
fost reținut domnul primar de DNA 
pentru Tektron? În dosarul respectiv 

capetele principale, vedetele princi-
pale nu sunt membrii PNL? Ei bine 
aici domnul city-manager dă dovadă 
de amnezie sau mai grav, schizofre-
nie, adică are realitatea lui. Mergem 
mai departe, o altă situație, în iulie 
2012, domnul city-manager trimite 
documente oficiale în calitate de 
viceprimar și nu e vorba de vreo invi-
tație de protocol la Opera sau Teatru, 
ci în documentul respectiv amenință 
brașovenii că īi amendează, dându-se 
viceprimar. Deci din nou cred ca 
putem vorbi despre o realitate a lui, 
schizofrenie. 

Mai mult domnul prim-gospodar 
al orașului susținea într-o emisiune 
- de data asta pe vremea când era 
vice-primar - că strada Cerbului este 
asfaltată și că trebuie să o paveze cu 
piatră bazaltică, această stradă fiind 
pavată cu piatră bazaltică. Și era 
foarte hotărât fără drept de apel și 
fără să accepte contraziceri, deci un 

fel de paranoia. 
Si pentru că cele de mai sus nu 

sunt suficiente vine proba verită-
ții și pentru bipolaritate, domnu' 
prim-gospodar al orașului, suspendă 
un târg, la care au venit comercianți 
din toată țara chiar și din Maramures 
si din Constanța, pe motiv că nu au 
voie cu produse alimentare, târg pe 
care dânsul l-a autorizat ca „Piață 
țărănească și produse meșteșugă-
rești“. Cam atât despre primul gospo-
dar al Municipiului Brașov. Cred că 
e suficient. Vom continua expozițiu-
nea noastră cu alte personaje, pentru 
a convinge opinia publică de faptul 
că este nevoie de un institut de tra-
tament unde toți acești subiecți să fie 
tratați și ajutați, pentru ca noi, cetă-
țenii, să nu mai suferim. Acesta este 
un pamflet și nu are nici o legătură cu 
realitatea Brașovului.

 De ce la gura ţevii şi nu a sobei? În primul rînd pentru că e vară. Şi numai de căldura din 
sobe nu mai ai chef pe aşa vreme. Mă rog, acum, trei-patru zile, că, pînă mai ieri puteam 
să jur că îmi cresc branhii. În al doilea rînd, pentru că ţevile sînt goale. Alea de apă caldă, 
bineînţeles. Şi se holbează la tine cu ochi chior, aşa cum chioare sînt şi ţuţuroaiele cu bulină 
roşie de la băile şi bucătăriile a vreo treizeci de mii de braşoveni.

Poveşti la gura ţevii

Institutul de dizabilități politico-administrative

Accinte
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Chiar zilele acestea, asistăm 
la o luptă absurdă, soldată 
fără învingători, dar cu 

mulți învinși. Activitatea Camerei 
Deputaților tinde să fie blocată, 
la rândul ei, datorită războiului 
intern din PSD. La momentul 
actual, Camera Deputaților nu 
are un președinte legitim. Partidul 
Social Democrat a ales să joace la 
cacealma funcția celui de-al treilea 
reprezentant al Statului Român. 
Menținerea lui Florin Iordache în 
funcție, fără validarea sa de către 
plen prin vot, ne arată că PSD este 
încă disputat de două grupări: 
cea a lui Victor Ponta și cea a lui 
Liviu Dragnea. Nici Victor Ponta, 
nici Liviu Dragnea nu au tranșat 
subiectul președinției Camerei 
Deputaților pentru că sunt nesiguri 
pe susținerea pe care o au în partid.

Cei doi lideri ai PSD, unul con-
damnat definitiv, iar celălalt doar 
cercetat penal, nu fac decât să 
arate un dispreț profund pentru 

instituțiile statului și pentru români. 
Pentru unii ca aceștia, lupta pentru 
putere este mai presus de demnitate 
și de instituția prin care poporul 
român își exercită suveranitatea. 
Miza celor doi este una singură: pre-
luarea partidului și împărțirea bene-
ficiilor cu propriul grup de interese.

În actualul context, PSD 
urmărește ca în fruntea Camerei 
Deputaților să rămână Florin 
Iordache, cel care a orchestrat 
„Marțea Neagră“ și alte acțiuni de 
modificare a legislației penale în 
sensul reducerii puterilor DNA. 

În Partidul Social Democrat, 
luptele pentru putere nu se dau însă 
doar la centru. Organizațiile jude-
țene ale partidului sunt, la rândul 
lor, sufocate de confruntările din-
tre baronii locali. Ambițiile, dar și 
dorința de a ajunge la banii publici, 
au făcut din liderii județeni ade-
vărați mercenari politici. Un bun 
exemplu în acest sens este organiza-
ția județeană PSD Brașov, unde încă 

de dinaintea campaniei electorale, 
două tabere își dispută supremația. 

În timp ce fostul președinte 
al organizației, Constantin Niță, 
colindă sediile Direcției Naționale 
Anticorupție, conducerea este 
revendicată, pe de-o parte, de 
tabăra opozanților săi, condusă 
de Mihai Mohaci, iar pe de altă 
parte de cei cărora Niță ar vrea să 
le lase moștenire partidul, pe care 

îl confundă probabil cu propria-i 
feudă: senatorul Chiriac și Dunca, 
primul demis de după tragedia de 
la Colectiv.

Rezultatele luptei din organiza-
ția județeană sunt pe cât se poate 
de vizibile, mai ales în urma alege-
rilor locale din 6 iunie: candidatul 
lor, Răzvan Popa a obținut un scor 
rușinos, cu mult sub cel al parti-
dului, iar PSD Brașov nu poate 

forma majoritatea nici la Consiliul 
Local și nici la Consiliul Județean, 
fiind complet izolat de celelalte 
formațiuni politice, care astfel au 
spus un NU hotărât corupției. Mai 
mult decât atât, organizația jude-
țeană are o soartă incertă; dacă nu 
va fi dizolvată de conducerea nați-
onală, se va scinda cât de curând. 
Rămâne de văzut doar tabăra care 
va ocupa, în următoarea perioadă, 
sediul PSD Brașov. Indiferent dacă 
vorbim de marionetele lui Niță, 
sau de așa-zișii reformiști locali, 
rezultatul este același: la Brașov, 
PSD rămâne un partid care nu 
poate oferi nicio soluție viabilă 
cetățenilor.

Partidul Național Liberal con-
damnă ferm modul în care soci-
al-democrații tratează instituțiile 
statului, precum și înțelegerile 
ascunse care nu fac decât să para-
lizeze activitatea legislativă. Prin 
astfel de manevre, PSD ne demon-
strează, încă o dată, faptul că duce 
lipsă de oameni politici compe-
tenți, capabili să lucreze în benefi-
ciul românilor. În acest context, la 
alegerile parlamentare din toamnă, 
victoria Partidului Național Liberal 
este previzibilă, la fel ca și creiona-
rea unui guvern de dreapta, care să 
fie capabil să guverneze România 
pentru următorii patru ani. 

Maria Grecea prezice colapsul PSD
Partidul Social Democrat, poate primul partid din România 
în ceea ce privește numărul de membri, tinde să se 
prăbușească datorită luptelor interne. Partidul este în pragul 
unui colaps din cauza luptelor dintre grupurile de interese 
care își dispută conducerea partidului și care vor să ajungă 
să împartă ciolanul unei guvernări pe care au pierdut-o și 
pe care nu o vor recâștiga prea curând…

Partidul Ecologist Român, orga-
nizația Brașov a obținut 29 de 
mandate de consilieri locali și trei 

mandate de consilieri județeni, în urma 
votului din 5 iunie. Astfel, a devenit a treia 
forță politică la nivelul județului Brașov și 
partener de discuții în cadrul negocieri-
lor politice post-electorale. Prin parte-
neriatul încheiat la nivelul municipiului 
Brașov cu Forumul Democrat German și 
Partidul Mișcarea Populară, PER a căpă-
tat greutate și în Consiliul Local Brașov, 
unde a obținut două mandate de consi-
lier, mandate care, alături de cele patru 
ale FDGR și PMP devin 6 voturi importante 
în legislativul local. Prin aceste rezultate, PER 
Brașov a obținut cel mai bun scor la nivel nați-
onal pentru Partidul Ecologist, înregistrând o 
premieră istorică la Brașov, unde este pentru 
prima oară reprezentat în legislativul local. 

Aceste rezultate demonstrează că brașovenii 
și-au dorit altceva, și-au dorit să fie reprezentați 
de o nouă clasă politică, de un alt tip de politi-
cian. Motiv pentru care,  cei doi consilieri locali, 
Adina Donosă și Nicolae Onica, dar și cei trei 
consilieri județeni, Ionel Goidescu, Nicolae 
Postolache și Mariana Sebeni-Comșa au anun-
țat deja că nu vor negocia și nici nu vor accepta 
vreo funcție publică pentru ei, că nu sunt intere-
sați nici de fotoliul de viceprimar al Brașovului, 
nici de cel de vicepreședinte al Consiliului 
Județean, dacă acest lucru înseamnă renunțarea 
la principiile ecologiste și proiectele prezentate 
alegătorilor în campania electorală. În schimb, 
ecologiștii vor susține toate proiectele care sunt 

benefice pentru locuitorii municipiului și jude-
țului Brașov, în special pe cele care vor aduce 
rezolvări la probleme grave precum Tetkron, 
Aeroportul de la Ghimbav sau noul spital.

Partidul Ecologist Român crede în aceste 
proiecte și le dorește implementate. Acesta este, 
de fapt, angajamentul pe care toți candidații 
PER și l-au luat în fața alegătorilor noștri, care, 
prin votul din 5 iunie, au manifestat încredere 
în noi și interes în proiectele cu care am venit 
în fața lor. 

Le vom arăta că nu au irosit votul atunci 
când ne-au ales și că direcția de dezvoltare a 
Brașovului va avea și componente ecologiste, 
că va respecta principiile transparenței și grijii 
pentru om și nevoile lui, într-un climat eco-
nomic sănătos prin eliminarea monopolurilor 
existente acum.

Echipa PER Brașov le mulțumește alegători-
lor care au avut încredere în noi!

Biroul de Presă  
al Partidului Ecologist Român Brașov

De ce au fost votați, totuși, 
cei acuzați de corupție?

Alegerile din 5 iunie au plasat defi-
nitiv România între țările ciudate 
din lume. Cum altfel poți să defi-

nești o țară în care primarul cu cel mai 
mare procent de voturi obținut în orașele 
capitală de județ este și singurul care a 
candidat din pușcărie? La fel, la Brașov, 
Deva, Timișoara, Râmnicu Vâlcea, can-
didații câștigători sunt foștii edili aflați în 
diverse etape ale proceselor judiciare – 
unii condamnați, alții doar cercetați. Cel 
mai tare e cel de la Deva, condamnat (din 
nou) a doua zi după ce a câștigat.

Unii au încercat să explice această 
manifestare aberantă a electoratului pe 
baza sindromului Stockholm, alții au 
pus-o pe seama mitei electorale (deși la 
ce campanie s-a dus…, nu văd unde se 
putea strecura mita), alții pe simpatia 
românilor pentru haiduci.

Lucrurile sunt, după părerea mea, 
mai simple și mai triste, în același timp, și 
am să mă refer aici la Brașov, deoarece îl 
cunosc cel mai bine.

De 26 de ani oamenii așteaptă să tră-
iască mai bine, să evolueze cât mai mult 
spre cum arată lumea în vestul Europei. 
Brașovul a fost în marea majoritate a aces-
tor ani sancționat de la București în ceea 
ce privește bugetul local. Aveam primar 
de altă culoare decât guvernarea centrală, 
deci județului și implicit și orașului i se 
dădeau mai puțini bani, nu cumva să se 
construiască prea mult și prea frumos. În 
primii ani oricum nu erau bani aproape 
deloc nici la bugetul central, așa că 

evoluția a fost inexistentă. Apoi am avut 
un primar care, deși a avut două mandate 
în fruntea urbei, a adăugat la lipsa de bani 
certurile cu toți ceilalți factori de decizie, 
astfel încât și ce s-ar fi putut face a fost 
blocat.

După el a venit Scripcaru. Despre care 
puțină lume știe că în primul an de man-
dat a avut de 40 de ori mai mulți bani la 
buget decât a avut Ghișe în ultimul an. A 
avut mult mai mulți bani decât Ghișe, an 
de an tot mai mulți, DAR a și făcut ceva cu 
ei! Da, majoritatea realizărilor lui au fost 
făcute la prețuri supraumflate, mult supra-
umflate, dar lumea, uitându-se în urmă, 
la cei 26 de ani, vede un singur om care a 
construit în Brașov – fostul și actualul pri-
mar. Bucureștiul ne-a tăiat bugetele an de 
an, Bucureștiul nu minte cu autostrada de 
26 de ani, Bucureștiul ne sabotează aero-
portul, Ghișe nu a făcut nimic. În conjunc-
tura aceasta, Scripcaru devine dintr-o dată 
aproape un erou în ochii brașoveanului. 
Dacă toți ceilalți și-ar fi făcut partea lor de 
treabă, omul obișnuit vedea prețurile la 
care s-au făcut toate cele care s-au făcut, 
dar în condițiile în care nimeni în afară de 
Scripcaru nu a făcut ceva concret pentru 
Brașov, la ce să îl raportăm pe acesta?

Există o vorbă – chiorul e rege în 
țara orbilor. Probabil că nu degeaba au 
fost organizate alegerile în Duminica 
Orbului…

Șerban ȘOVĂIALĂ
singurul independent ales în 

Consiliul Local Brașov

Aleșii PER nu se  
aliază pentru funcții
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Ezoterism, stranii coinci-
dențe, accidente bizare care, 
totuși, se înșiră pe un fir 

explicabil dacă descifrezi pasajul 
x din Cabala. Moartea lui Culianu 
este înfășurată într-un covor gros 
de povești cu trimiteri la Gelu 
Voican, legionari adevărați, legi-
onari contrafăcuți, Securitate, 
vrăjitorie. Trece aproape o oră 
din dezbaterea despre asasinatele 
politice și ne târâm printr-o mlaș-
tină de supoziții, istorii, păreri, nu 
înaintăm, până și cei doi băieți de 
la servicii, d-ăia pe care îi strânge 
costumul și mustața le-a intrat 
la apă, se ridică și pleacă. Părem 
o adunătură de șahiști de parc, 
loviți de amnezie cu mâna în aer, 
unde mama dracului am vrut să 
pun tura asta? Când mi-a dispărut 

regina?
Și atunci, când căscatul umfla 

piepturile, de pe scaunul din 
dreapta deschide gura istoricul 
Mihai Burcea. Tânăr, dinți mari, 
alură de Freddie Mercury, ochi 
negri vii, precipitarea omului 
care are în gât o divizie de tancuri 
cu motoarele pornite și 4 regi-
mente de fapte care bat pasul pe 
loc, ordonate dar nerăbdătoare să 
pornească.

Știe tot, știe și ce nu știe. 
Vorbește grăbit despre legionari, 
despre Carol, despre asasinate, 
ciomăgeli, comuniști. Despre 
cazul elevului botoșănean care a 
scris pe pereți lozinci antipartid, 
care a fost săltat de Securitate și 
pus să stea nemișcat pe un scaun și 
să bea cafea o dată, de trei ori, de 

șase ori, până a făcut o leucemie 
galopantă și a murit. Despre dizi-
denta care a murit, căzând conve-
nabil de la balcon în timpul unei 
percheziții a Miliției.

O fată începe să râdă cu sughi-
țuri, veselia ei absurdă e conta-
gioasă. Se chicotește dar Mihai 
continuă să povestească despre 
accidente de vânătoare, de mașină, 
despre comoții cerebrale bizare 
care au îndepărtat salvator perso-
naje stânjenitoare pentru puterea 
vremii.

Ceilalți invitați sunt potopiți 
de informația care izbucnește în 
erupții groase din Mihai Burcea.

Cine e băiatul ăsta? întreabă 
Roxana. E genial.

Da. Este.
S-a oprit în ușă, legând șapte 

țigări, într-o foame de nicotină 
iscată de timiditate. Vorbește 
despre cruzimea lui Antonescu, 
despre abuzurile lui Carol al II 
lea, despre inutilitatea superbei 
Constituții de la `23 băgată la ser-
tar de către putere care a condus 
dictatorial, instituind o semi-per-
manentă stare de urgență, despre 
revolta tipografilor și bătăliile de 
la Universitate între vânzătorii de 
ziare și poliție.

În jurul lui stăm cu gura căscată 
7 oameni.

De unde a apărut băiatul ăsta?
E cercetător. Trăiește prin bibli-

oteci, bani pe proiecte, azi sunt, 
mâine nu.

Aș vrea să fac ceva pentru el. 
Simt bucuria pe care o avea un 
petrolist la 1870 când pălea cu târ-
năcopul o vână de negru.

Mă gândesc la Adrian Năstase 
plimbându-și goliciunea falnică la 
Bookfest. La Iohannis și pașii lui 
rânduiți în două volume, la edi-
turi prestigioase care diluează mai 
strașnic decât Hexi materialele 

primite de la un celebru istoric, 
storcând vlaga din el și părăsindu-l 
la marginea drumului, epuizat și 
violat.

Iar Mihai Burcea, cu tot creie-
rul lui mare cât o garsonieră dublă, 
este lăsat în fundul curții, corco-
duș cocoșat de fructe, să rodească 
inutil.

Iar eu zic, haideți să-l culegem. 
Să strângem fructele de pe jos, 
măcar să facem o țuică.

Raluca FEHER

Nestematele din troaca de porci
 Vorbește despre cruzimea lui Antonescu, despre abuzurile 
lui Carol al II lea, despre inutilitatea superbei Constituții 
de la `23 băgată la sertar de către putere care a condus 
dictatorial, instituind o semi-permanentă stare de urgență, 
despre revolta tipografilor și bătăliile de la Universitate între 
vânzătorii de ziare și poliție.
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Mariana Târcă a revenit la cârma 
tehnică a handbalului braşovean!

După o perioadă în care hand-
balul feminin brașovean a 
fost condus de pe banca 

tehnică de persoane fără legătură 
cu orașul de sub Tâmpa, acest sport 
revine, din acest punct de vedere, în 
matca normală. Ședinţa AGA de la 
clubul ASC Corona 2010 Brașov 
a adus chiar în această săptămână, 
schimbări în conducerea clubului. 
Cea mai importantă este numirea 
noului antrenor principal al echipei 
de handbal, senioare, în persoana 
Marianei Tîrcă. Este o revenire 
spectaculoasă, după o perioadă în 
care cea supranumită ,,Hagi hand-
balului feminin românesc“,  s-a 
ocupat îndeaproape de echipele 
de junioare ale clubului brașovean. 
„În ședinţa AGA, Mariana Tîrcă 
a fost numită în funcţia de antre-
nor principal. Ea va face echipă 
pe banca tehnică împreună cu 
Dumitru Berbece, cel care îi va fi 
antrenor secund. Noua conducere 
tehnică a echipei de handbal va fi 
prezentată oficial, atunci urmând să 
se discute mai multe lucruri despre 
echipa de handbal de la Corona“, 
a precizat Liviu Dragomir, direc-
tor executiv la ASC Corona. De 
remarcat că Mariana Târcă se poate 
lăuda cu o performanţă deosebită, 
fiind antrenorul care a lansat-o spre 
marea performanţă pe Cristina 

Neagu, desemnată de două ori în 
ultimii ani „cea mai bună handba-
listă din lume“. În plus, antrenoarea 
Brașovului a pregătit-o pe Cristina 
Zamfir, devenită și ea un nume în 
handbalul românesc și nu numai.

Junioarele II,  
campioane naţionale!

Ultima performanţă a Marianei 
Târcă, înainte de preluarea băn-
cii tehnice a echipei de senioare 

Corona Brașov, a fost câștigarea 
titlului naţional cu echipa de juni-
oare II a clubului. Corona juni-
oare II a învins, la Târgoviște, 
CSM București, cu 31-27 (15-9). 
Pentru Corona au marcat: S. Tîrcă 
10, Lăcătuș 6, Bucur 4, Lopătaru 
3, Zgîmbău 3, Berbece 2, Zainea 
2, Căprar 1. Antrenoarea Mariana 
Tîrcă a spus: „A fost o finală fru-
moasă, o finală în care diferenţa 
a fost făcută în primul rând de 

talentul fetelor, seriozitatea și toto-
dată disciplina de care dau dovadă 
în tot ce fac. Sunt de admirat, cred 
ca sunt pe drumul înaltei perfor-
manţe, și chiar dacă mai au ele scă-
pări, nu le pot lăsa eu să o ia pe lîngă 
pentru că promit foarte mult, sunt 
jucătoare care deja pot să facă faţă 
și în liga naţională, bineînţeles trep-
tat, nu dintr-o dată, dar este nevoie 
să simtă pulsul ligii naţionale, pen-
tru a crește și mai mult în valoare. 

Este prima generaţie a centrului 
nostru de copii și juniori și iată că 
am ajuns acolo unde ne-am dorit și 
vrem să continuăm pe această linie 
a performanţei. Este foarte adevă-
rat că este a doua medalie de aur 
pentru centrul de copii și juniori, 
dar consider că aceasta e cea mai 
importantă, pentru că ultimii doi 
ani de juniorat demonstrează valoa-
rea intrinsecă a fiecărei jucătoare și 
bineînţeles valoarea colectivă ca și 
echipă. Eu cred că în acest moment 
cel puţin trei junioare pot să joace 
deja la senioare, iar cel puţin cionci 
pot face faţă alături de echipa mare“. 

Patru jucătoare de la Corona 
s-au regăsit şi în echipa 
ideală a turneului final 
de la Târgovişte: Daria 
Bucur (cel mai bun inter 
drept), Sorina Tîrcă (cel mai 
bun inter stîng), Andreea 
Zgîmbău (cea mai bună 
extremă dreapta) şi Ana 
Maria Lopătaru (cea mai 
bună extremă strînga). De 
asemenea, Daria Bucur a 
primit şi premiul pentru 
cea mai bună apărătoare, 
iar Sorina Tîrcă a fost 
desemnată cea mai bună 
jucătoare a turneului final.

După două luni de vacanţă, 
hocheiștii de la Corona 
Brașov Wolves au revenit la 

Patinoarul Olimpic, pentru reuni-
rea lotului, în vederea startului pre-
gătirilor de vară. Au răspuns pre-
zent: portari - Toke Zoltan și Bereș 
Szilard; fundași - Nagy Csaba, Biro 
Otto, Imecs Attila, Matyas Zsolt, 
Balazs Zsombor, Csiki Zoltan; ata-
canţi - Biro Gergo, Biro Matyas, 
Mihaly Arpad, Molnar Zsolt, 
Peter Zsolt, Petres Tivadar, Trancă 
Daniel, Zsok Levente și Fodor 
Csanad. La reunirea lotului a fost 
prezent și antrenorul Keresztes 
Otto, care a fost „principal“ sezonul 
trecut, dar care va fi acum „secund“, 
prin aducerea unui antrenor, se 
pare chiar de peste Ocean! În 
cadrul lotului există două probleme 
de sănătate, Hoba Borș și Trancă 
fiind accidentaţi. În schimb, revine 
în forţă Imecs, accidentat serios 
sezonul trecut, dar apt acum să reia 
antrenamentele. 

Primul transfer, de fapt, 
o revenire spectaculoasă: 
Richard Filip! 

Slovacul Richard Filip este sin-
gura certitudine de până acum, în 
ceea ce privește transferurile de 

jucători străini. Acesta, revine astfel 
la Corona, acolo de unde a plecat 
chiar anul trecut, odată cu decizia 
falimentară a secţiei de a renunţa la 
stranieri. Se pare că lotul va mai fi 
completat cu cel puţin patru ,,stra-
nieri“, la acest capitol fiind luat în 
calcul și portarul Patrik Polc! Legat 
de transferurile jucătorilor autoh-
toni, Corona Brașov Wolves are 
acum două noutăţi, Csiki Zoltan, 
de la Debrecen, jucător format 
la juniorii celor de la Sport Club 
Miercurea Ciuc și Huba Bors, de la 
rivala Hochei Sport Club Miercurea 
Ciuc, component de bază al echipei 
naţionale. „Lupii“ au început pregă-
tirea pe uscat, în Poiana Brașov, sub 
stricta îndrumare a unui preparator 
fizic. Sunt antrenamente intense, 
desigur neplăcute, dar obigatorii 
pentru performanțele ulterioare, pe 
gheață.

Principalul obiectiv al 
sezonului viitor: readucerea 
fanilor în tribune 

Revenit la conducerea secţiei 
de hochei de la Corona, Emilian 
Cernica ne-a făcut conoscut princi-
palul obiectiv al echipei Brașovene, 
în viitorul sezon: „Dorim să readu-
cem lumea în tribune. Acest lucru 

nu se poate face, decât printr-o evo-
luţie cât mai bună, prin rezultate și 
avem convingerea că suntem pe 
drumul cel bun. Am încredere că, 
sub comanda lui Adrian Mărtinaș, 
care are o experienţă foarte mare 
în domeniu, pregătirea fizică va 
fi una reușită. Știm că este o peri-
oadă grea pentru un sportiv, dar 
este necesară și, fără doar și poate, 
nu poate fi ocolită dacă îţi dorești 
să faci performanţă în sport. În altă 
ordine de idei, am putea să reluăm 
în vară tradiţionala Cupă, avem 

posibilitatea să aducem două trei 
echipe, dar totul va depinde de 
calendarul de pregătire nu doar al 
nostru, ci și al celorlalte echipe“. 

Liga Mol va avea, în viitorul 
sezon, zece echipe 

Consiliul Ligii Mol, competiţia 
română-maghiară de hochei pe 
gheaţă, a decis cooptarea în viito-
rul sezon a campioanei României, 
Dunărea Galaţi. În acest fel, viito-
rul sezon oficial, 2016-2017, va 
îngloba zece echipe, după cum 

urmează:  ASC Corona 2010 
Brasov, HSC Miercurea Ciuc, 
Dunărea Galaţi, Debreceni HK, 
Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK 
Jegesmedvék, Fehérvári Titánok, 
Ferencvárosi Torna Club, MAC 
Budapest, UTE 

Discuţiile pentru extindere au 
fost aprinse, fiind vizate chiar și 
echipe din Croaţia sau Serbia, însă 
costurile mari de deplasare, pentru 
bugetele deja aprobate ale cluburi-
lor, a fost argumentul care a tempe-
rat deciziile. 

Lupii trag pe uscat pentru  
performanțele de pe gheață

HOCHEI


