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Editorial

A mai rămas o lună pînă la – 
probabil – cele mai impor-
tante alegeri prezidenți-

ale ale planetei: cele din Statele 
Unite. Alegeri care focalizează, 
prin prisma consecințelor viito-
rului rezultat, atenția a mai toată 
planeta. Cursa Hillary Clinton – 
Donald Trump ține, de luni bune, 
capul de afiș. Cu întreaga suită a 
scandalurilor.

Am urmărit, tîrziu, în noapte, 
penultima confruntare dintre cei 
doi. Confruntare care a ținut exact 
cît un meci de fotbal. European, 
nu american. Adică 90 de minute. 
Parcurs de timp în care am început 
să îmi pun aprig la îndoială cunoș-
tințele de geografie acumulate în 
școală: ori Dîmbovița și-a schim-
bat cursul și irigă din abundență 
Washington D.C., ori Potomacul se 
scurge prin București. Nu de alta, 
dar întreaga dezbatere a fost des-
prinsă, aproape cuvînt cu cuvînt 
din cele dîmbovițene. Din cele 90 
de minute ale confruntării, exact 
un ceas a fost dedicat atacurilor 

la persoană. Nu au avut nimic în 
comun cu ceea ce ne obișnuiseră 
alegerile anterioare: discuții tema-
tice pe politică externă, pe tema 
armelor letale aflate în... circuitul 
civil din State, pe tema programe-
lor economice. Nu tu teme legate 
de programele de energie, de con-
servare a mediului. Nici un cuvințel 
de genul „free Willy“. Doar poale 
ridicate-n cap, precum era tradiția 
mahalalelor bucureștene ale peri-
oadei interbelice. Sau este tradiția 
actualilor politruci de Dîmbovița. 

Trump, un fel de Vadim Tudor 
mult mai bogat, dar deloc mobilat 
la capitolul cultură („Crăișorul“ 
era un monument al culturii uni-
versale) s-a dovedit mai mult decît 
agresiv în limbaj și în gestică. Dar 
nici Hillary nu s-a situat la mare dis-
tanță. Și-au cotrobăit unul altuia în 
cele mai imunde zone ale privatului. 
S-au pălit unul pe altul mai ceva ca 
Făt Frumos cu Zmeul Zmeilor din 
basmele de rigoare. Și au demon-
strat indubitabil că, gata, pînă și 
americanii s-au dat pe brazdă.

Am urmărit, repet, siderat, con-
fruntarea celor doi. După care am 
rămas, minute bune, cu ochii piro-
niți în tavan, punîndu-mi o firească 
și logică întrebare: de ce mama lui 
proces-verbal nu renunță cetățenii 
americani la a ne mai pretinde viză 
pentru SUA? Au demonstrat, cu 
această ocazie, că, pînă și ei, numi-
ții campioni mondiali ai demo-
crației, ne-au ajuns, în sfîrșit, din 
urmă. Că nu sînt cu nimic mai breji 
decît miticii noștri de Dîmbovița. 
Că între faimosul „boșorogii fără 
dinți vor s-ajungă președinți“ al 
României anilor 90 și actualul 
sexgate Clintoniano-trumpist nu 
există nici cea mai mică deosebire 
de mentalitate, cultură, stil. Iar de 
aici, pe nesomnul meu provocat 
de „dezbaterea“ celor doi, analiza 
se poate adînci. Și ei, și noi, dar fie-
care la el acasă, avem turmele noas-
tre de puturoși. Care refuză orice 
fel de muncă și așteaptă ajutoarele 
sociale de la stat. Și la ei, și la noi, 
respectivii indivizi stau grupați pe 
zone și cartiere. Și la noi, și la ei, 

discursul politic a deviat înfiorător 
de la temele reale (de exemplu sol-
dații trimiși pe fronturi în zone de 
conflict situate aiurea pe planetă). 
Și la ei, și la noi, există cam același 
grad ridicat de risc de sărăcire. Și 
noi și ei sîntem la fel de ospitali-
eri, calzi și prietenoși cu străinii. 
Adică îi cam salutăm de mamă. Și 
la ei, și la noi, există procente rela-
tiv similare de nefolositori de apă 
și detergenți. De analfebetism. De 
mahalagism. 

Desigur, este o constatare dure-
roasă. Dureroasă, în primul rînd 
cînd te gîndești la tarele nației tale. 
Și, în același timp, dureroasă cînd 
le regăsești nesmintit la fel la cei 
despre care aveai o imagine idilică. 
Categoric, dacă nu i-aș fi văzut pe 
cei doi cu poalele-n cap, mi-ar fi 
rămas aceeași impresie a lumii per-
fecte, ideale, pe care o învățasem 
din filmele produse la Hollywood. 
Acum am avut marea revelație că 
Potomacul nu este decît un biet 
afluent al Dîmboviței. O tempora, 
o mores!

Potomac, afluent al Dîmboviței

Cornelius POPA

Între faimosul 
„boșorogii fără 

dinți vor s-ajungă 
președinți” al 

României anilor 90 
și actualul sexgate 

Clintoniano-trumpist 
nu există nici cea 

mai mică deosebire 
de mentalitate, 

cultură, stil. 
Iar de aici, 

pe nesomnul 
meu provocat de 

„dezbaterea“ celor 
doi, analiza se poate 

adînci.

 A fost odată ca niciodată un cățeluș. Cățeluș pe nume 
Cos...te ...luș. Si a stat de multe ori cățelușul lângă dulăii 
care păpau cărnița și măduva din os. Apoi, dulăii lăsau 
cățelușii să sugă. La rest de măduvă. Și așa s-au învățat 
pufaleii cu gustul dulce de ciolan. Acum, ca să nu vorbim în 
parabole, să lăsăm cățelușii dornici de măduvă domnească. 
Să discutăm pe caz concret. Destre cel care trebuie să 
rezolve problema apei calde și a căldurii până la venirea 
anotimpului rece. Adică despre vicele Mihai Costel care a 
înghițit gălușca otrăvită de la unul dintre cei doi stăpâni, 
mai exact de la Gică Scripcaru.
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Costeluș
zis Aburică
văr Primar
cu Azorică



 Ne-am născut în România. 
Ce facem ca să și trăim în 
ea? Să trăim mai bine că de 
trăit greu m-am săturat.  
Și m-am săturat și de  
„O să fie bine!“ Statul, și în 
speță șmecherii care „fac“ 
jocurile la nivel național 
cunosc foarte bine strategia 
de a prosti bietul român, 
și știe că apelând la fibra 
patriotismului, el va râmâne 
aici să câștige puțini bani, 
să trăiască cu sacrificii, și să 
se mulțumească cu puțin.

Dar hai să vedem costurile 
mândriei de a fi român. 
Dacă ferească Dumnezeu, 

te-ai îmbolnăvit, mai bine te 
împrumuți de bani și vinzi din 

casă și te duci la privat, sau pleci 
din țară la alte clinici. Suntem în 
imposibilitatea de a avea un sis-
tem sanitar decent. Ți se cer bani 
peste bani și mori cu zile. Și să nu 
apeleze nimeni la un „Așa a vrut 
Dumnezeu, să îl ia….“ că nu ține.

Conștient sau inconștient, noi, 
românii, ne băgăm semenii în 
pământ deși multe morți ar fi evita-
bile. Chiar acum am aflat de cazul 
asistentei de la Spitalul de Pediatrie 
Sibiu. A murit într-un mod tragic 
de epuizare făcându-și datoria, 
ducându-și boala pe picioare. Și 
mă întreb cine are de câștigat din 
sistemul de sănătate. Medicii șpă-
gari? Firmele care importă medi-
camente? Laboratoarele care fac 
analize? Farmaciile? Că observ că 
noi, ceilalți murim cu zile, și ei, cei-
lalți, se îmbogățesc din comețul cu 
durere și moarte. Suntem mândri 
de ce se întâmplă?

Ai copii care merg la școală? 
Noțiunea de învățământ gratuit 
îți este cunoscută? Îți este, dar 
degeaba. Pentru că rămâne doar 
în stadiul de noțiune chiar dacă se 
bate statul cu pumnul în piept că 
educația în România este gratuită, 
dar ea săraca n-are manuale, n-are 
WC-uri decente, nu oferă salarii 
omenoase. E gratuită așa de dragul 

discuției, ea fiind mai mult o noți-
une abstractă. De fapt e gâtuită 
cu bună știință de incompetența 
atâtor guverne care au servit alte 
interese decât pe cele ale poporu-
lui român. Alt subiect de mândrie ?

Stai în coloană pe DN1 și te 
întrebi unde sunt banii din impo-
zitele pe care le plătești fără întâr-
ziere, făcând un gest cât se poate 
de onorabil de a-ți plăti datoriile 
către statul Român? În buzunarele 
șmecherilor care nu au de gând să 
bage bani în infrastructură. Acei 
șmecheri plini de patriotism și de 
mândria de a fi român care toarnă 
asfalt scump de parcă ar fi ames-
tecat cu aur. Și stam și îndurăm zi 
de zi, așteptând o rază de speranță 
din partea lor. Mândria noastră 
intră în conflict cu incompetența 
și hoția lor.

Avem păduri decimate, agri-
cultură de subzistență, resurse 
făcute cadou străinilor, industrie 
pusă la pământ și un nivel de trai 
la limita subzistenței. Asta e mân-
dria de a fi român, mai degrabă o 
povară decât un lucru care să îți 
umple existența. Este o mândrie 
scrâșnită din dinți în coloana de 
mașini pe DN1, pe holurile spita-
lelor de stat, în băncile din școlile 
noastre. E o mândrie amorțită și 

imună la zecile de afaceri de deva-
lizare ale statului, a scuipatului pe 
care ni-l trimite politicianul zi de 
zi în obraz. E o mândrie invalidă și 
mută, care nu are puterea de a ieși 
în stradă să exorcizeze lichelismul 
ajuns la niveluri abjecte ale clasei 
politice. E o mândrie plânsă când 
își amintește de sacrificiul atâtor 
generați de români. Au reușit să 
ne înece mândria și existența în 
râuri de glod și de mizerie, să ne 
vândă dimineața la reduceri, și să 
ne cumpere înapoi seara, ca pe o 
boarfă second-hand de pe taraba 
vreunui vânzător obscur cu mâi-
nile murdare.

Costurile mândriei de a fi 

român? Boala, privațiunile de tot 
felul și chiar moartea. E scump 
să-ți iubești patria și să fii mândru 
de eticheta primită prin naștere. 
E scump să-ți privești semenii 
în ochi în autobuz, în piață sau 
la magazin, pentru că vezi sufe-
rința de a fi român, ca un blestem 
ancestral care face în așa fel încât să 
nu ne fie bine deloc.

Ne purtăm crucea în continuare 
și ne lăsăm viețile în mâinile celor 
care ne-au nenorocit, sau avem 
de gând să-i afurisim la vot și prin 
proteste de stradă? Cred că doar 
ultima variantă este viabilă dacă 
vrem să ne recâștigăm mândria și 
țara înapoi.
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Contraeditorial

Dan VÂJU

Avem păduri decimate, agricultură de 
subzistență, resurse făcute cadou străinilor, 
industrie pusă la pământ și un nivel de trai 

la limita subzistenței. Asta e mândria de a fi român, 
mai degrabă o povară decât un lucru care să îți 
umple existența. Este o mândrie scrâșnită din dinți 
în coloana de mașini pe DN1, pe holurile spitalelor 
de stat, în băncile din școlile noastre. E o mândrie 
amorțită și imună la zecile de afaceri de devalizare 
ale statului, a scuipatului pe care ni-l trimite 
politicianul zi de zi în obraz. E o mândrie invalidă 
și mută, care nu are puterea de a ieși în stradă să 
exorcizeze lichelismul ajuns la niveluri abjecte ale 
clasei politice.

Mândria de a fi român

Plecați cu sorcova

De fapt, mulți dintre ei sunt 
niște bieți colindători pe 
la casele oamenilor, urând 

de bine despre viitor. Despre ce 
bine o să ne fie nouă, cum scăpăm 
de taxe sau cum ne mai luăm un 
punct la pensie. Sanchi. Aproape 
nici unul nu povestește ce a făcut 
el sau ea în ultimii 4 ani. Sau unii 
mai bătrânei – în ultimii 20 de ani. 
Ca să știm și noi, că nu mulți stau 
cu ochii și urechile pe activitatea 
parlamentară, ci mai degrabă pe 
poștașul care aduce pensia și ine-
vitabil, facturile. Nici unul nu are 
o soluție viabilă la „dilema pensi-
onarului pârlit“. Știți dilema? Nu? 
Un pensionar se uita la pensia aia 
mică pe care o primea lunar. A dat 
la o parte banii pentru plata fac-
turilor și încă ceva pentru nepoți. 
Apoi s-a întrebat: din ce a rămas, 
dacă îmi iau medicamente nu mai 
am bani de mâncare și mor de 
foame. Dacă îmi iau mâncare nu 
mai am bani de medicamente și 

mor de boală. Ce să aleg, din ce să 
mor? Apropo de pensie, a iesit la 
pensie unul Ilie Botoș. Fost procu-
ror general, are 51 de ani și va avea 
o pensie de 24.000 de lei. Adică 

240 milioane lei vechi. Ăsta nu va 
avea dilema pensionarului!

Mai sunt multe dileme de rezol-
vat dar nu văd nici un candidat, 
fost sau viitor parlamentar să le 

găsească soluții. Dilema părinților 
care nu au bani de un pachețel mai 
bun pentru copilul care merge la 
școală, sau bani de încă o pereche 
de bocanci pentru al doilea copil, 

că fac unii săracii cu rândul de 
mers la școală, că numai o pereche 
au. Unul merge o zi, altul a doua zi, 
mănâncă și ei ce au și trece viața. 
Dă-le dracu de dileme, nu aveți voi 
timp de ele. Că sunteți mai preo-
cupați să vă puneți bocancii de 
candidați sub geamul și dimineața 
sperați să găsiți acolo mandatul. 
De parlamentar, nu de la DNA. 
Și deja ați plecat cu sorcova la 
colindat:

Sorcova vesela
Veselă s-o crezi mata
C-am dat cu parfum pe ea
Cu parfum și vorbă dulce
Pentru votul ce aduce.

Numai că sunțeți cu sorcova 
cam pe arătură și vă și împiedicați 
la colindat.

Și mai trece o tură de colinde, 
ieșim din iarnă, dă urzica și mai 
vedem. Măi sorcoviștilor, mai 
faceți ceva legi și pentru ăia mulți 
și necăjiți cu o pensie sau salariu 
de 1.000 de lei, că au oamenii pri-
virile goale și nu mai crede nimeni 
în poveștile cu Moșu'! Se poate? 
Nu? Asta este, vedem noi la vot.

 Pregătirile pentru campania electorală și alegerile din decembrie par să nu se mai  
termine. Se fac și se desfac liste, se aleg cică hăi mai buni candidați

Alexandru
PETRESCU



 În tren e frig, nu funcționează 
instalația de încălzire. Nu 
funcționează pe dracu, spune un 
cetățean cu bască și vestă de lână 
peste cămașa în dungi. E de-al 
casei, îi zice „nepoate” băiatului de 
la vagonu' restaurant care străbate 
culoarul cărând croaaasante, beri, 
caaaafea, răcoritoareee!!!

Nu se pricepe nașul să umble la insta-
lație. Numai netoți, pufnește omul 
cu șapcă și apoi se întoarce spre 

mobilul așezat pe orizontală, sprijinit de 
fereastră, din care curge rap românesc. Bani, 
blocuri, băietz.

La circa financiară sunt două cozi de câte 
8-9 persoane fiecare. Oamenii au dosare, 
punguțe cu hârtii, declarații, obiecții. O 
bătrână se duce la casierie să întrebe cam 
cât este impozitu' pe venituri obținute din 
chirii, a dat și ea o cameră cu 500 de lei. Cât 
poate să fie, mamă? Casierița zice că nu știe, 
că trebuie să se ducă la ghișeu să întrebe.

Dar acolo e coadă și eu vreau să știu doar 
cât ar putea să fie impozitu'?

Un cetățean cu mustață, pe la 60 de ani, 
dă cu bunicuța de pereți: duceți-vă la ghișeu, 

aici nu e pentru asta. Vă place să luați bani 
dar nu vreți să îi plătiți, să respectați legea? 
Că dacă iei bani, trebuie să plătești taxe, 
toată lumea știe. Îi iei, îi dai mai departe, se 
fac drumuri din ei și spitale și școli.

Sau îi fură. Statu'. -zice un alt bătrânel.
Casierița aprobă. Mustăciosul aprobă și 

el. Dar așa e legea, trebuie să o respectăm 
chiar dacă știm că statul fură. Doar nu o să 
facem pârnaie.

Eu am primit somație să plătesc o sumă 
uriașă impozit pentru că mi-au greșit calcu-
lele. Deși am depus documente, nimeni nu 
mi-a recalculat impozitu' și iată-mă chemată, 
am fost și joi, m-am întors luni, că nu se 
poate găsi în computer, după nume, dosarul. 
Trebuie să vin cu actele toate, cu număru' de 
înregistrare a cererii de recalculare. Am albit 
căutând prin sertare dar l-am găsit și după 
coada de 9 persoane mi se spune să mă dau 
la o parte, cererea a fost trimisă la inspectorul 
care a făcut calculul prima oară. Dar inspecto-
rul e plecat undeva, revine imediat. Cu imedi-
atul ăsta baleind între 8 secunde și o oră.

Cât durează?

De unde să știu eu? Dați-vă la o parte și 
așteptați până vine inspectorul.

Doamnă, eu pierd timp pentru greșeala 
dumneavoastră. Dați altcuiva să recalculeze, 
nu am cum să stau în limbă, așteptând inspec-
torul să vină de unde nici nu știe că a plecat.

Funcționara e nervoasă. Trântește un 
catastif pe biroul acoperit de hârtii, urlând 
că ăsta e balamuc.

Mai rău ca la balamuc, mormăie un cetă-
țean de la coadă.

Mă uit în jur. Zeci de cutii pe care este 
scris cu markerul, crescând ca un zid alb în 
fața unor fișete metalice. În cutii sunt decla-
rații, cereri, dovezi. Trei păduri culcate la 
pământ de birocrația statului incapabil să 
digitalizeze informația.

Codru' e frate cu românu.
Ascunși între copacii feliați și băgați în 

cutie, funcționarii ANAF calculează, ins-
pectează, încasează, amendează, greșesc și 
o iau de la capăt, urându-și aproapele și pe 
sine, urând fiecare clipă pe care o petrec în 
stupurile populate de 16-20 de oameni, hră-
nind sistemul cu hârtii și numere.

Se fură ca-n codru.
Tu pe stat, el pe tine.
Deși pare că nimic nu funcționează, totul 

este exact așa cum ar trebui să fie.
Suntem în pădure, unii mai sus pe lan-

țul trofic, alții mai jos. Dacă ieri credeam că 
sunt lup, azi constat că sunt pârș.

Inspectorul meu apare. E o doamnă far-
dată delicat, cu voce mică, figură de profe-
soară sau farmacistă. Mă ceartă dar o face cu 
un aer distins:

Nu v-am spus să veniți direct la mine? De 
ce nu?

Păi erați plecată.
Și cât eram plecată? Nu puteți să așteptați 

un pic?
Pentru o secundă crezi că ești de ace-

eași parte a baricadei, hoți și vardiști, smul-
gând chiuveta din perete, aruncând-o prin 
fereastră și izbucnind în luminișul din fața 
ospiciului.

Haideți să rezolvăm, spune doamna 
inspector și un calm de haloperidol se stre-
coară în mine.

Bani, blocuri, băiețași. Ce-ar merge un 
rap românesc acuma.
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Raluca
FEHER

Dar, trăgând linie, ce ne-au 
adus nouă tehnocrații 
antrenați printre birocrații 

de la Bruxelles. Cu ce au venit ei 
de-acolo în afară de superioritate 
afișată și sfaturi condescendente?

Și pentru că eu nu-s un Radu 
Tudor, un viitor pușcăriaș ca 
Ponta sau un compost viu ca Călin 
Popescu T, voi aduce și argumentul 

perfect: Mitraillette.
Această mâncare specifică 

Bruxelles-ului, de unde se spune că 
provine, conține tot ce este necesar 
pentru a mai sta încă vreo trei ore 
la bere. E o baghetă cu ceva carne 
și cartofi prăjiți deasupra. Plus sos. 
Nu cred că tehnocrații sau Cioloș 
nu știu de ea și, totuși, ne este 
ascunsă nouă, muritorilor de rând. 
Mergi într-o berărie în România și 
încearcă să ciugulești ceva când te ia 
foamea. Vei avea de ales între alune, 
tartine de-alea meschine importate 
de la italieni (toate meschinăriile 
sunt importate de la italieni, cum e 
ristretto) sau covrigei atât de uscați 
încât simți cum ți se împuținează 
sufletul când mesteci la ei.

Unde este mitraillette-ul 

tehnocraților, ce-ați făcut cu el? De 
ce nu l-ați adus de la Bruxelles odată 
cu fonduri, sfaturi, idei structurale 
și alte fantasmagorii? Cât dispreț 
aveți pentru noi, muritorii de rând? 
Știți că, atunci când stai în cârciumă 
și combați cu comuniștii ți se face 
foame? Comuniștii sunt rezistenți la 
foamete, este chiar idealul lor politic. 
Dar noi, libertarienii, ce facem? Ce 
condiții asigură guvernul tehnocrat 
pentru o bătălie corectă a ideilor?

Tot ce avem sunt șaorme 
supra-dimensionate și burgeri pen-
tru crocodili, care nu pot fi mâncați 
decât cu cuțit și furculiță, de parcă 
am avea 5 ani și ne prostim. Unde 
este mitraillette-ul? Era atât de 
greu, Cioloș, tehnocratule, să pui și 
asta în programul ăla de guvernare, 

măcar la final? Aș accepta și con-
cesia dacă în loc de cârnați puneai 
jumări, știu că ești ardelean.

Și să n-aud că cartofii prăjiți 

nu sunt buni că îngrașă. Cartofii 
prăjiți îi îngrașă doar pe grași la fel 
cum DNA-ul e nasol doar dacă ești 
Senat și ești hoț.

Disprețul lui Cioloș și al tehnocraților 
de Bruxelles iese la iveală

Ovidiu
EFTIMIE

Zbor deasupra unui cuib de cuci

 Am citit și eu platforma ro100 anunțată de premierul Dacian Cioloș. Idei bune, dacă am fi Elveția,  
nu România, idei generale, pe care le poate enunța chiar și Tăriceanu, pentru că Tăriceanu  
pare genul ăla de jeg care ar face asta.

Ascunși între copacii 
feliați și băgați în 
cutie, funcționarii 

ANAF calculează, inspectează, 
încasează, amendează, greșesc 
și o iau de la capăt, urându-
și aproapele și pe sine, urând 
fiecare clipă pe care o petrec în 
stupurile populate de 16-20 de 
oameni, hrănind sistemul cu 
hârtii și numere. Se fură ca-n 
codru. Tu pe stat, el pe tine.
Deși pare că nimic nu 
funcționează, totul este exact așa 
cum ar trebui să fie.
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Asta în condițiile în care 
toate statele dezvoltate, 
precum Germania, Franța, 

Marea Britanie, Olanda, Spania, 
cresc salariul minim cel puțin o 
dată pe an! Numai noi țineam 
acest salariu jos în ideea că așa 
vor veni investitorii pentru forța 
de muncă ieftină. Dar în final cei 
care suferă sunt românii, pentru 
că decalajul dintre salariile din 
țara noastră și cele din Europa a 
crescut. Din cauza acestei viziuni 
complet eronate astăzi vedem cum 
ne pleacă tinerii din țară, medicii, 
inginerii, dar și cei mai buni elec-
tricieni, instalatori sau construc-
tori care găsesc salarii mai mari 
în Europa pentru aceeași muncă. 
A fost o strategie fundamental 
greșită. Nu forța de muncă ieftină 
trebuie să fie punctul de atracție 
pentru investitori, ci un mediu 
fiscal prietenos și predictibil și o 
forța de muncă bine calificată.

Românii au dreptul să aibă 
salarii decente, să fie plătiți corect 
pentru munca prestată și să își 
poată construi un viitor aici, 
acasă. Obiectivul PSD este ca 
fiecare român care muncește din 
greu, care contribuie sau a con-
tribuit la creșterea economică 
să facă parte din clasa de mijloc. 

Astfel că salariul minim va crește 
începând cu ianuarie 2017 la 
1.400 de lei, urmând ca până în 
2020 să ajungă la 1.750 de lei, o 
creștere totală de 40%. 

Măsura de creștere a salariu-
lui minim nu are impact buge-
tar negativ. Sunt peste 1 milion 
de salariați în mediul privat cu 
salariul minim a căror creștere 
de venituri atrage automat și o 
creștere a încasărilor statului din 
taxele pe muncă. Astăzi ne pleacă 
tinerii din țară pentru că s-au găsit 
mereu niște analiști economici 
care i-au speriat pe politicieni că 
dacă vor crește salariul minim, ne 
vor pleca investitorii.

Pentru a exista echitate și a avea 
o adevărată clasă de mijloc, vom 
crește și salariul mediu cu 56%, 
astfel ca la 1 ianuarie 2017 să fie 
2.815 lei, urmând ca până în 2020 
să ajungă la 3.950 de lei. Legea 
salarizării unitare va fi adoptată 
la 1 iulie 2017. Vom lua măsuri să 
fie plătite toate orele suplimentare 
efectuate, precum și toate gărzile 
efectuate de personalul medical.

În următorii 4 ani, toate măsu-
rile noastre vor costa cumulat 
89,2 miliarde lei, cu un impact 
de 8,8% din PIB. În programul 
economic lansat de PSD sunt 

prevăzute venituri suplimentare la 
bugetul de stat în valoare de 98,4 
miliarde lei cu un impact pozitiv 
în buget de 9,7% din PIB. Dacă 
scădeți de aici cei 8,8% din PIB 
cheltuieli suplimentare, ajungem 
la un plus de 0,9% din PIB, ceea 
ce înseamnă că în următorii 4 ani 
să ajungem la scăderea deficitu-
lui bugetar, de la 2,9% din PIB în 
prezent, la 2% din PIB în 2020. Se 
pune sub semnul îndoielii că nu 
putem susține niște măsuri cu un 

impact de 8,8% din PIB în urmă-
torii patru ani? Vă reamintesc că 
tot guvernarea PSD a luat măsuri 
de reducere a taxelor și de creș-
tere a veniturilor populației cu 
un impact de 5% din PIB într-un 
singur an, în 2015! Toate acele 
măsuri s-au dovedit sustenabile. 
Iar dacă am putut echilibra 5% 
într-un an, nu e deloc imposibil să 
echilibrăm 8,8% în patru ani.

Să îndrăznim să credem în 
România! 

Creșteri salariale de cel puțin 40%
 România a fost o anomalie în Europa, în sensul că 
eram cam singura țară care ținea jos salariul minim 
pe economie. Vă amintiți perioada 2009-2011 când 
guvernarea PDL a înghețat salariul minim la 600 lei? 

 În săptămâna în care 
legea pentru Aeroportul 
Internațional Brașov a 
trecut în Parlamentul 
României, Mihai 
Sturzu, președintele 
organizației județene 
a Partidului România 
Unită a anunțat intrarea 
în echipa PRU Brașov 
a omului cu cea mai 
mare experiență în 
aviație din județul 
nostru: comandantul 
Aeroclubului Teritorial 
Brașov, pilot comandant 
Stelian Cojocaru

Au trecut prea mulți ani de 
când se tot vorbește despre 
Aeroportul Internațional 

Brașov. Se vorbește mult și se face 
puțin. S-au cheltuit peste 25 de 
milioane de euro și tot ce avem 
sunt 2,8 kilometri de beton într-un 
câmp, la Ghimbav. Politicienii au 
promis multe, iar rezultatele le știm 
cu toții.

Noi, la PRU Brașov considerăm 
că a trecut vremea vorbelor și a 

„specialiștilor“ a căror singură 
legătură cu aviația o reprezintă 
faptul că văd avioane pe cer. Este 
momentul ca de acest proiect atât 
de important să se ocupe oamenii 
care știu aviatie, o fac cu profesio-
nalism și iubesc zborul. 

Puțini sunt cei care știu că 
Stelian Cojocaru este omul care a 
reușit omologarea și transformarea 
terenului de zbor de la Sânpetru 
într-un aerodrom omologat la 
standardele internaționale. A fost o 
muncă grea, care a durat mai bine 
de doi ani, dar astăzi, piloții știu că 
LRSP este aerodromul oficial aflat 

la câțiva kilometri de Brașov, unde 
foarte des aterizează aeronave din 
toată Europa. Chiar săptămâna 
aceasta zboară la Sânpetru un pilot 
din Australia. 

PRU Brașov își asumă în 
mod categoric că Aeroportul 
Internațional Brașov este o priori-
tate a județului nostru, iar faptul că 
omul care are cea mai mare experi-
ență atât în zbor, cât și în adminis-
trarea aviației este alături de noi, 
este în mod sigur cea mai credibilă 
garanție. Îl susținem pe Stelian 
Cojocaru pentru un loc în Camera 
Deputaților. Domnul comandant 
Cojocaru nu este politician, însă, 
în mod sigur știe mai multă aviație 
decât toți parlamentarii la un loc!

Este momentul să ne unim efor-
turile pentru ca acest vis frumos al 
brașovenilor să devină realitate, iar 
PRU Brașov este gata să pună umă-
rul alături de Primăria și Consiliul 
Județean Brașov pentru ca în câțiva 
ani să putem zbura de acasă în 
orice colț al Europei. Brașovenii 
merită acest aeroport ! 

Echipa PRU Brașov

PRU propune brașovenilor cel mai 
apreciat expert în aviație din județ

Măsura de creștere 
a salariului minim 
nu are impact 
bugetar negativ. 
Sunt peste 1 milion 
de salariați în 
mediul privat cu 
salariul minim 
a căror creștere 
de venituri 
atrage automat 
și o creștere a 
încasărilor statului 
din taxele pe 
muncă. Astăzi ne 
pleacă tinerii din 
țară pentru că s-au 
găsit mereu niște 
analiști economici 
care i-au speriat pe 
politicieni că dacă 
vor crește salariul 
minim, ne vor pleca 
investitorii.

Marius Alexandru 
DUNCA,

Președinte PSD Brașov

Cine este Stelian Cojcaru? De profesie inginer, 
Stelu (cum îi spun prietenii și colegii de pe 
câmpul de zbor) a început să zboare în 1979. 
Astăzi, are toate calificările pe care le poate 

avea un pilot în aviația civilă: de la instructor de planor 
până la pilot de linie. I-au trecut prin cabină câteva sute 
de brașoveni cărora le-a fost instructor și pe care i-a 
învățat dragostea pentru zbor. A notat de-a lungul anilor, 
în carnetul de zbor, câteva mii de ore bune petrecute la 
manșă. A devenit comandantul Aeroclubului Teritorial 
Brașov în 2008, după ce pentru alți trei ani a fost Director 
de Zbor al Aeroclubului României. 



Nu știm dacă românii după 
un an de tehnocraţie 
așteptau un set de princi-

pii enumerate în Platforma, dar cu 
certitudine așteptau lucruri con-
crete: un sistem de sănătate reașe-
zat, un sistem de învăţământ bazat 
pe performanţă, un sistem de pro-
tecţie socială viabil, o administra-
ţie publică depolitizată total... ah, 
dar aici avem o problemă, foarte 
mulţi din miniștrii guvernului 
Cioloș au în istoric apartenenţa 
la un partid, sau cel puţin erau în 
lista de simpatizanţi, deci de unde 
tehnocraţie sau meritocraţie? 

Să revenim la Brașov! 
Platforma asta scrisă pe genunchi 
și aruncată pe piaţa publică ridică 
anumite semne de întrebare:

Pare un paradox să scrii că sus-
ţii o Romanie sănătoasă enunţând 
ca principiu necesitatea realizării și 
punerea în aplicare a unui plan de 
resurse umane pentru reprofesiona-
lizarea administraţiei și a mana-
gementului în sistemul medical din 
Romania, dezvoltarea unui sistem 
transparent, meritocratic, etic, care 
să pună pacientul în centrul său. Se 
dorește totodată  creșterea  accesu-
lui și calitatea serviciilor medicale 
la sate și în orașele mici și mijlocii, 
dar în aceeaşi săptămână în care 
lansezi platforma reduci la jumă-
tate, prin Ministerul Sănătăţii, 
numărul de medici ce trebuie să 
se pregătească pentru  rezidenţiat 
la Brașov! Sublim principiul #8 
Susţin o Românie sănătoasă din 

Platforma Cioloș, sublim și para-
doxal totodată.

Platforma prezintă și principiul 
#Susţin o Românie cu adevărat 
educată... Bun principiu, cores-
punde cu toate recomandările 
primite de la UNICEF, Comisia 
Europeană și alte instituţii seri-
oase. De acord că trebuie să dăm 
o șansă egală elevilor și profesorilor 
din mediu rural, să fie dezvoltat 
învăţământul tehnic, dual astfel 

încât școala să înţeleagă realităţile 
pieţei, să lucreze direct cu între-
prinderile și să fie direct cuplată la 
economie, însă prin prisma aces-
tui principiu, poate ne răspunde 
ministrul tehnocrat din guvernul 
Cioloș ce soluţii are pentru grădi-
niţele, școlile gimnaziale sau cole-
giile tehnice din judeţul Brașov  
unde nici un cadru didactic nu 
și-a manifestat dorinţa de a ocupa 
postul de director. Oare de ce? Să 

fie din cauza bugetelor subdimen-
sionate, a birocraţiei excesive și 
metodologiei ce se schimbă frec-
vent? Întrebări retorice, nimeni 
nu o să răspundă în faţa părinţilor, 
copiilor, dascălilor, nici un teh-
nocrat nu a dat semene până în 
prezent că a auzit de răspundere 
ministerială.

Tehnocratul Cioloș susţine în 
platformă ceea ce ne dorim cu 
toţii - adică la punctul #4 susţine o 
Românie în care fiecare muncește și e 
plătit cinstit. „Crearea de noi locuri 
de muncă trebuie să fie obiectivul 
principal al guvernului, preocu-
parea permanentă a decidenţilor 
politici“. Și apoi ne explică despre 
investitori, capital autohton con-
solidat, dar și de capital de peste 
hotare. Ca decident politic, căci 
în categoria asta cred că a dorit 
dl Cioloș să mă includă, solicit 
imperativ șefului guvernului ca 
în momentul în care o companie 
multinaţională, cu bune reco-
mandări europene, americane 
sau chineze, îşi deschide filiale 
în România, salariul unui angajat 
român să fie identic cu al unuia 
din Germania, Franţa, Italia etc. 

P.S Până la alegerile din 11 
decembrie, dl Cioloș poate da o 
Ordonanţă de Urgenţă pe tema 
asta, încă mai poate dovedi că este 
un bun patriot... sau nu...

Sebastian GRAPĂ
senator de Brașov
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În Brașov, primarul 
Scripcaru a introdus 
un nou tip de demisie 
pentru funcționarii 
publici cu funcții 
de conducere din 
primărie: demisia în 
alb, pe care jupânul 
putea trece oricând 
data la care urma să-
și  producă efectele 
dacă respectivul nu 
executa, întocmai și 
la timp, dispozițiile 
verbale, chiar ilegale, 
ale primarului.

Tehnocrații ne oferă o lecție  
de guvernare incoerentă!

 După cum se știe, 
demisia este un act 
unilateral de voință 
prin care o persoană 
se retrage dintr-o 
anumită funcție

De-a lungul istoriei, nume-
roase personalități au făcut 
uz de această procedură 

democratică prin care s-au retras, 
mai mult sau mai puțin onorabil, 
ca de exemplu generalul De Gaulle 
sau președintele Nixon.

Tot prin demisie, ca urmare a 
presiunii populare au părăsit pute-
rea și majoritatea liderilor comu-
niști din Europa răsăriteană iar 
cel care nu a înțeles cursul istoriei, 
adică Nicolae Ceaușescu, a sfârșit 
în fața zidurilor de la Târgoviște.

În Brașov, primarul Scripcaru 
a introdus un nou tip de demi-
sie pentru funcționarii publici cu 
funcții de conducere din primă-
rie: demisia în alb, pe care jupânul 

putea trece oricând data la care 
urma să-și  producă efectele dacă 
respectivul nu executa, întocmai și 
la timp, dispozițiile verbale, chiar 
ilegale, ale primarului.

În limbaj juridic, aceasta se 
numește șantaj.

Se pare că metoda a funcționat 
pentru că astfel se explică motivul 
pentru care funcționari publici din 

primărie, oameni competenți, cu 
vechime și de bună condiție, au 
ajuns în vizorul DNA, fiind trimiși 
în judecată împreună cu campi-
onul dosarelor penale, Scripcaru 
George.

Tot astfel se explică și lipsa de 
personal de care se plânge prima-
rul și care, chipurile, l-ar împiedica 
să aplice principiile transparenței 
în activitatea de zi cu zi a primăriei.

Soluția problemelor din primă-
ria municipiului Brașov este demi-
sia primarului Scripcaru, după 
modelul foștilor lideri comuniști 
ale căror metode dictatoriale le-a 
aplicat.

După o plimbare de-a lun-
gul zidurilor Brașovului, mult 
mai puternice decât cele de la 
Târgoviște, va ajunge și el la con-
cluzia că soluția demisiei e prefe-
rabilă și, de ce nu, chiar onorabilă.

Arnold UNGAR,
Consilier  în Consiliul  

local Brașov,
Membru în Forumul 

Democrat al Germanilor  
din România

Solicit imperativ şefului guvernului 
ca în momentul în care o companie 
multinaţională, cu bune recomandări 
europene, americane sau chineze, îşi 
deschide filiale în România, salariul unui 
angajat român să fie identic cu al unuia din 
Germania, Franţa, Italia, etc. 

Primarul Scripcaru și demisia

 „Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci“ 
- Thomas Edison... În curând tragem linie după un 
an de guvernare tehnocrată şi nu vedem luminiţa 
de capătul tunelului. Thomas Edison a inventat 
becul, locatarul de la Palatul Victoria a inventat 
Platforma Romania100
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Curcubitacee 
decor

Karla TITILEANU
decorator

De când ne-au invadat obiceiu-
rile americănești, pe care de fapt 
le-am adoptat imediat, iată că bie-

tul dovleac a cunoscut și el transformarea 
Cenușăresei, drept pentru care, în fiecare 
toamnă îl găsim pe toate drumurile. 

Inițial folosit puțin în decorarea case-
lor și preponderent sub forma veselă a tăr-
tăcuțelor, îl întâlneam agățat de bârnele 
de pe prispa casei bătrânești. În culori 
și forme variate, acești dovleci rămân și 
acum ca accesoriu în decorările autum-
nale, în special rustice. 

Apropierea de Halloween, aduce 
dovlecii din ce în ce mai aproape de case 
și implicit de cuțite. Sculptarea lor este 
o muncă nu tocmai ușoară și necesită nu 
doar talent, ci și forță. Legenda bostanilor 

sculptați spune că au fost 
folosiți inițial pe post 
de lămpaș, atunci când 
se mergea la vânătoare 
de duhuri rele, în noap-
tea morților. Destul de 
lugubru, dar sărbătoarea 
aceasta, a propulsat bie-
tele curcubitacee direct 
în celebritate. Astfel că nu 
mai avem niciun octom-
brie fără supe creme, plă-
cinte, felinare, solnițe, prosoape, costuma-
ții și decorațiuni cu sau despre dovleci. 

Și pentru că aceasta este perioada pro-
pice în care puteți să faceți în casă trecerea 
de la vară la iarnă, cât mai naturală, ame-
najarea unui colț decorativ cu motive de 
toamnă nu este tocmai dificilă. Paleta cro-
matică naturală a dovlecilor este destul de 
generoasă și pe lângă clasicul portocaliu, 

avem diverse nuanțe de gălben, alb untu-
riu, cărămiziu, roșu și verde. De prefe-
rat este să nu faceți un mozaic din toate 
aceste culori, ci să păstrați o linie croma-
tică firească și neobositoare. În schimb, 
dacă nu vă pasionează culorile toamnei, 
iar decorul încăperii este modern, bosta-
nii sunt ușor de vopsit sau chiar de făcut. 
Da, se pot realiza din papier-mache. 
Procedeul nu este tocmai complicat și 

puteți face astfel o activitate de familie, în 
care nu riscați să vă tăiați degetele sculp-
tând dovleci cu coaja groasă. Odată uscate 
obiectele din papier-mache, se pot colora, 
decora și accesoriza după bunul plac. 
Chiar și culorile puternice și nefirești ale 
dovlecilor naturali îi puteți transforma în 
adevărate obiecte de artă, pe care le puteți 
păstra și adapta în decorul casei în sezoa-
nele următoare.

www.cramagirboiu.ro

Ingrediente: 

 200 gr. carne de vită
 400 gr. cartofi
 un dovlecel sau doi
 200 gr. untură de porc
 100 gr. carne de porc
 300 gr. morcovi
 4 ardei grași
 bulion 
 200 gr. carne de berbecuț
 1 buc. țelină
 400 gr. fasole verde
 frunze de țelină
 200 gr. momițe de vițel
 1 buc. vânătă
 400 gr. mazăre
 o legătură de pătrunjel
 200 gr. măduvă
 o jumătate de varză mică
 200 gr. ceapă
 o legătură de mărar
 1 kg. roșii
 un cățel de usturoi
 1 buc. gulie                 

Mod de preparare:

Tăiem carnea în bucăți potrivite, și o tragem la 
tigaie în 100 gr. untură de porc, doar ca să prindă 
coajă aurie. Scoatem carnea și călim legumele, mai 
puțin ceapa. Scoatem legumele și în aceeași tigaie 
mai adăugăm 100 gr. de untură și călim ceapa, pe 
care o stingem cu bulion cănd se îngălbenește.

Între timp fierbem fasolea și mazărea separat.
Când sunt toate fierte și călite, amestecăm 

toate legumele, mai puțin ceapa și roșiile și jumă-
tate dintre ele le așezăm în vasul în care pregătim 
ghiveciul, peste care așezăm bucățile de carne și, 
între ele, bucăți de măduvă. Acoperim cu restul de 
legume, la care adaugăm ceapa prăjită, precum și 
sare, piper, frunze de țelină, mărarul și pătrunje-
lul verde tocat. Acoperim totul cu un rând de roșii 
tăiate sferturi, cu coaja în sus.

Lăsăm vasul 5-10 minute la foc mic, până 
începe să fiarbă. Pe urmă băgăm la cuptor, la 180 
de grade, între o oră și jumătate și două ore. Pentru 
ca ghiveciul să fie desăvârșit, cu zece minute îna-
inte de a-l servi, adăugăm un pahar de vin călduț 
alb demisec.

Poftă bună!
www.cramagirboiu.ro

Ghiveci măcelăresc
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

D-ale arbitrajului românesc

Va fi Mihai Covaliu noul preşedinte al 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român?

Așadar, apele rămân tulburi 
în  sportul românesc și cu 
atât mai mult în sportul 

românesc olimpic, unde perfor-
manţele s-au diminuat și medaliile 
sunt din ce în ce mai puţine, iar 
competiţia de la Rio a relevat acest 
aspect. Mai mult, cazurile de dopaj 
în sportul de mare performanţă au 
devenit din ce în ce mai frecvente, 
iar acest lucru afectează, desigur, 
lumea sportului. Este nevoie de 
cineva ferm, decis, care să schimbe 
actuala stare de lucruri și să rea-
ducă sportul românesc acolo unde 
era în urmă cu două decenii, de 
exemplu.

Deocamdată interimatul la 
conducerea COSR este asigurat de 
Nicu Vlad, președintele Federaţiei 
Române de Haltere, până la alege-
rile programate la 15 noiembrie. 
Un lucru îmbucurător este că bra-
șoveanul Mihai Covaliu, fost cam-
pion olimpic, acum președinte al 
Federaţiei Române de Scrimă, și-a 
depus primul candidatura pentru 
președinţia Comitetului Olimpic 
și Sportiv Român. Mihai Claudiu 

Covaliu (născut la  5 noiembrie 
1977, la Brașov) a fost laureat cu 
aur la Jocurile Olimpice din 2000 
și cu bronz la Olimpiada din 2008 
și campion mondial în 2005. În 
aprilie 2013, Covaliu a fost ales 
președinte al Federaţiei Române 
de Scrimă, dar a rămas antrenorul 
lotului de sabie masculin și antre-
nor principal la Dinamo București. 
De remarcat că Alexandru Dedu, 
președintele Federaţiei Române 
de Handbal, s-a înscris pentru 
funcţia de vicepreședinte al COSR 
și îl susţine pe Mihai Covaliu. De 
remarcat că Mihai Covaliu și-a 
făcut ucenicia în scrimă pe plan-
șele defunctului club Tractorul, de 
unde a „explodat“ pe scena scri-
mei mondiale, devenind campion 
olimpic! Ar fi, spunem noi, per-
soana potrivită, pentru a schimba 
actuala stare de lucruri din sportul 
românesc!  

„Ştiu cum pot schimba 
lucrurile în bine“

Covaliu, președintele singurei 
federații medaliate cu aur olimpic 

la Rio de Janeiro, dorește ca spor-
tivii și antrenorii să se bucure de 
o mai mare atenție și considera-
ție din partea conducerii COSR: 
„Sportivii au nevoie de puțin mai 
multă atenție și puțin mai multă 
afecțiune din partea celor care ar 
trebui să-i conducă și să le diri-
jeze pașii în marea performanță. 
Cu antrenorii, la fel, o colabo-
rare mult mai bună cu cei care 
pot să ajute în momentul de față 
sportul românesc. Dar principala 
problemă este aceea a dialogu-
lui, a compatibilității în tot ceea 
ce se întâmplă. Avem nevoie de 
logistică, de sprijin din partea 
autorităților și avem nevoie ca 
oamenii să înțeleagă că sportul în 
România este un ambasador, un 
vector care de multe ori ajunge 
acolo unde nu pot ajunge alte 
doleanțe“.

„Este un pas foarte important 
la care m-am gândit foarte mult, 
dar așa cum am acționat în ultima 
perioadă în cariera mea, cred că 
pot ajuta și pot face bine și celor 
din jurul meu, celor din lumea 
sportului, pentru că după aceste 
JO de la Rio am văzut exact care 
sunt și unde sunt problemele. Știu 
ce este de făcut pentru ca sportul 
românesc să reintre pe drumul cu 
care eram obișnuiți. Au fost mai 
multe persoane care m-au deter-
minat să fac acest pas. Am reflectat 
o perioadă lungă de timp până să 
iau această decizie. M-am sfătuit 
cu foarte mulți oameni din lumea 
sportului și datorită încrederii pe 
care acești oameni au avut-o în 
mine, am decis să fac acest lucru. 
Sportului îi lipsesc coeziunea, uni-
tatea și dialogul, iar eu știu cum 
pot schimba lucrurile în bine“, a 

declarat fostul campion olimpic de 
la Sydney, în momentul depunerii 
candidaturii.

De remarcat că și fosta mare 
atletă și fost ministru al Tineretului 
și Sportului, Gabriela Szabo, și-a 
depus candidatura pentru viitoa-
rele alegeri. De asemenea, pentru 
alegerile la posturile de membru în 
Comitetul Executiv al COSR s-au 
mai înscris până acum, George 
Cosac (președintele Federaţiei 
Române de Tenis), George 
Boroi (comandantul CSA Steaua 
București), Cristinel Romanescu 
(președintele Federaţiei Române 
de Tenis de Masă), Sorin Avram 
Iacoban (președintele Federaţiei 
Române de Șah). Pentru cele 
două posturi de vicepreședinte, 
s-au înscris până acum, Alexandru 
Dedu și Sorin Babii, președintele 
Federaţiei Române de Tir.

 După demisia lui Alin Petrache, din fruntea Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român, acest for al sportului olimpic 
românesc a rămas fără conducător. Alin Petrache a 
demisionat la 29 august, din funcţia de preşedinte 
al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pentru 
neîndeplinirea obiectivului la Jocurile Olimpice de la Rio 
de Janeiro. România a participat la marea competiţie din 
Brazilia cu 96 de sportivi şi a cucerit cinci medalii: una de 
de aur (echipa feminină de spadă), una de argint (tenis, 
dublu masculin) şi trei de bronz (canotaj – barca de 8+1; 
Gabriel Sîncrăian – haltere, 85 kg; Albert Saritov – lupte 
libere, categ. 97 kg). Între timp, lui Sîncrăian i-a fost retrasă 
medalia, pentru dopaj. 

 Meciul FC Braşov – Foresta 
Suceava, din liga secundă de fotbal, 
încheiat cu 2-1 pentru echipa 
gazdă, a avut destul suspans dar  
şi faze controversate

La acest din urmă capitol se înscrie și o 
fază în prima repriză, când, la o minge 
trimisă în careul sucevean, la scorul 

de 1-1 (golul gazdelor marcat din lovitură 
de la 11 m), toată lumea a văzut henţ la oas-
peţi, numai arbitrul Feșnic, din Cluj, nu! Ei 
bine, antrenorul „stegarilor“, Cornel Ţălnar a 
povestit la conferinţa de presă de după meci, 
ce i-ar fi spus Feșnic, atunci când a venit la 
marginea spaţiului tehnic, după faza incrimi-
nată, pentru a calma spiritele: „A recunos-
cut că a fost henţ, dar mi-a zis că deja a dat 
un penalty“. Incredibil, dar adevărat! Sunt 
lucruri care se întâmplă în arbitrajele din 
fotbalul românesc, din ce în ce mai ciudate 
și mai părtinitoare (voit sau nu). Într-un fot-
bal, unde Comisia Centrală de Arbitri este 
păstorită de un grec, care stă mai mult prin 
ţara lui, decât prin România, orice se poate 

întâmpla, iar dovezile de subiectivitate sunt 
din ce în ce mai multe. Știţi cine este arbi-
trul de la FC Brașov – Foresta? Un „cavaler 
al fluierului“, pe care onor Burleanu, șeful 
Federaţiei Române de Fotbal, vrea să îl avan-
seze! Oficialul FRF a precizat că și lista FIFA 
va suferi modificări, astfel încât Alexandru 
Tudor și Cristian Balaș vor fi înlocuiţi de 
Horaţiu Feșnic(!) și George Găman. Iată 
dovada: „Și un alt subiect este legat de lista 
FIFA. De ce trebuie să ieși la pensie cu ecu-
sonul FIFA? Trebuie să existe o presiune, să 
prestezi și în ţară așa cum o faci și în afara ţării. 
În locul lui Tudor și Balaj îi avem pe Feșnic și 
pe Găman. Propunerea noastră, a executivu-
lui, a fost susţinută în unanimitate de mem-
brii Comitetului Executiv, să solicităm CCA-
ului să implementăm aceste reguli. Sincer 
nu cred că CCA-ul poate refuza o asemenea 
propunere. Discuţia trebuie să meargă dicolo 
de demisia unei persoane sau alteia. Nu cred 
că o demisie poate rezolva o problemă. Ceea 
ce avem nevoie este să creăm un cadru foarte 
clar de retrogradare și promovare a arbitrilor, 
astfel încât arbitrii să-și dorească tot timpul 
să fie mai buni. Dacă nu sunt mai buni, să lase 

locul altora. Eu sunt dezamăgit de fiecare gre-
șeală pe care o văd, trebuie să avem un sistem 
care să nu mai ducă la astfel de greșeli“.

Este drept, că astfel de lucruri se pot 
întâmpla și la case mai mari, așa cum ne-a 
dovedit-o recent și arbitrul portughez, care 
a condus meciul României în Kazahstan și 
care ne-a refuzat cel puţin două penalty-uri 
clare (la Grigore și la Chipciu) și i-a iertat cel 
puţin de două ori de cartonașe roșii pe jucă-
torii gazdelor!

În altă ordine de idei, FC Brașov se află 
acum pe cai mari, după 12 etape scurse din 
liga secundă! În ciuda problemelor financi-
are, de lot și din afara lui, echipa „stegarilor“ 
a avut o prestaţie bună până acum, foaia de 
parcurs este una inspirată, gestionată, se pare, 
corect de antrenorul Cornel Ţălnar. Meciul 
cu Foresta Suceava, unul din derby-urile eșa-
lonului secund, a arătat o echipă a Brașovului 
foarte ambiţioasă, care a luptat mai mult de 
o repriză în inferioritate numerică, pentru a 
salva toate punctele. Lucru care s-a întâmplat, 
de altfel, iar FC Brașov s-a cocoţat pe pozi-
ţia a doua a ierarhiei, realizând, până acum, 
două lucruri memeorabile: a învins toate cele 

cinci contracandidate la promovare (!) și a 
rămas neînvinsă, fiind singura echipă aflată 
într-o astfel de onorantă postură, din primele 
două eșaloane ale fotbalului românesc. „Sunt 
lucruri demne de remarcat, având în vedere 
modul cum ne-am reunit în vară, felul în 
care am completat lotul, treptat, cu jucători 
venind din două în două săptămâni la echipă. 
Este meritul lor, că s-au integrat rapid, că 
au dovedit putere și inteligenţă“, a subliniat 
antrenorul Cornel Ţălnar.

Acum, FC Braşov se 
pregăteşte pentru un 
nou meci dificil, la 
Brăila, de unde speră 

să se întoarcă acasă cu puncte. 
Cu atât mai mult, cu cât vor 
reintra doi suspendaţi în meciul 
cu Foresta, respectiv, fundaşul 
Băjan şi atacantul Sburlea. Ar 
fi al 13-lea val, fără înfrângere! 
Acum, în clasamentul la zi, FC 
Braşov are 28 de puncte, la fel 
ca şi lidera, Juventus Bucureşti, 
care are însă golaveraj mai bun. 
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 A fost odată ca 
niciodată un cățeluș. 
Cățeluș pe nume 
Cos...te ...luș. Si a 
stat de multe ori 
cățelușul lângă dulăii 
care păpau cărnița și 
măduva din os. Apoi, 
dulăii lăsau cățelușii 
să sugă. La rest de 
măduvă. Și așa s-au 
învățat pufaleii cu 
gustul dulce de ciolan

Acum, ca să nu vorbim în 
parabole, să lăsăm cățelușii 
dornici de măduvă dom-

nească. Să discutăm pe caz concret. 
Despre cel care trebuie să rezolve 
problema apei calde și a căldurii 
până la venirea anotimpului rece. 
Adică despre vicele Mihai Costel 
care a înghițit gălușca otrăvită de 
la unul dintre cei doi stăpâni, mai 
exact de la Gică Scripcaru. Spun că 
de la unul dintre cei doi stăpâni, că 
ăsta mai are unul, marinar de fel. 
Marinar care navighează în ape tul-
buri având în spate imaginea icoa-
nei Elena din Troia Buzăului.

Așa, Costeluș a declarat că vom 
avea apă caldă și căldură când vine 
anotimpul rece, Asta nu se știe 
după care criterii, că nenea vicele 
Costeluș nu prea are senzație de 

frig. Poate va avea friguri și fri-
soane mai la primăvară, când va 
trebui să dea explicații despre 
milioanele de lei aruncate pentru 
acoperirea pierderilor tehnologice 
în timpul producției și distribuției 
unui eventual agent termic. Dar 
se pare că nu se preocupă de acest 
aspect, ci mai curând despre croi-
rea unei imagini pozitive, mai ales 
după lungile seri „basarabene“ la 
finalul cărora se vede noul jupân al 
Brașovului.

Tânărul viceprimar, invitat  
fiind să dezbată intr-o emisiune 
televizată despre problemele 
Brașovului, s-a dat rănit. Normal, 
nu are nici vâna nici șfungul stă-
pânului de navă. Este doar un biet 
figurant care pierde vremea pe la 
barberie. Altfel face pe viteazul 
dând declarații publicate de diverși 

proprietari de pagini de știri, prie-
teni de șpriț și de „lasă că rezolvăm 
noi“...

Nici cu gestionarea scanda-
lului de la Teatrul Dramatic nu 
s-a descurcat mai bine. Demagog 
desăvârșit spunea că așteaptă con-
testațiile. Pe care le-a rezolvat cu 
dizgrație iar apoi însuși proaspătul 
director al teatrului s-a zarafit cu 
o stropeală pe fața lui depunând 
propria demisie. O tu tempora, o 
tu sictir!

Ăsta micu' cu barba mare mai 
are în subordine și ceva școli din 
Brașov. Unele din ele au cam 
rămas fără încălzire pentru diferite 
motive: ba că avem centrală dar nu 
avem fochist, ba că avem fochist 
dar nu avem centrală. Nici el săra-
cul nu mai știe ce are. Desigur, 
exceptând o gașcă de tineri cu 

pantaloni mulați, purtători de 
șosete scurte și posesori de cen-
trale termice și apartamente con-
fort sporit. Mai ne îndeamnă el să 
parcăm frumos și bine. Serios măi 
Costeluș? Păi tu nici permis nu ai, 
că te ții mândră viceprimăreasă cu 
șofer de acasă. Poți tu să parchezi 
jeep-ul jupânilor în bicisnicele 
parcări din Brașov? Nu poți. Nu ai 
putut nici să răspunzi la întrebarea 
„de ce ți-am plătit parcarea dacă nu 
mă protejezi și atunci când ajung 
acasă nu am loc de parcare liber?“ 
Pentru că nu ești în stare.

Acum, tânărul vice Costel face 
un fel de cabotaj politic (cabotaj 
înseamnă navigație pe lângă țărm). 
Când faci cabotaj nu ai mari ris-
curi, ești atent doar la pericolele de 
dedesubt, vezi marginea și știi de 
cine să te ții aproape. Te mai ferești 

de altă barcă, mai dai cu toporul 
în cap la contracandidați și faci ce 
dracu știe mai bine să mai scoți 
un rezultat care să te facă viabil la 
școala de mateloți.

Ce nu știe Costeluș este un sin-
gur lucru: mincinosului nu i se mai 
taie nasul, i de dă o hârtie pe care 
să-și scrie declarația. Și nu mai știe 
un lucru – nu a învățat melodia 
aia cu „Vorbește marea“... vorbește 
despre naufragiații de la Brașov. 
Naufragiații într-un lighean cu 
apă caldă! Hai matelot, zburleș-
te-ți barba! Fii și tu o dată pirat! 
Nu poți? Eu știu, ceilalți vor afla 
în curând. Până atunci fă aport! 
Hai fugi după apă caldă și căldură. 
Dar cu grijă, să nu verși ligheanul 
stăpânilor.

Alexandru PETRESCU

Vicele Costel zis și Aburică

Conţinutul și limitele acestor drepturi 
sunt stabilite de lege. Proprietatea 
privată este garantată și ocrotită 

în mod egal de lege, indiferent de titular. 
Codul civil spune că proprietatea privată 
este dreptul titularului de a poseda, folosi 
și dispune de un bun în mod exclusiv, abso-
lut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. 
În condiţiile legii, dreptul de proprietate 
privată este susceptibil de modalităţi și 
dezmembrăminte, după caz. Nu intrăm în 
subtilități cum ar fi modalitățile si dezmem-
brămintele proprietății dar peste dreptul de 
a dispune nu putem trece, pentru că acesta 
face obiectul prezentului articol. Conform 
Dicționarului Explicativ al Limbii române, 
a dispune înseamnă a avea la dispoziție, 
a avea posibilitatea de a utiliza ceva după 
propria dorință. Deci,  ceea ce face obiectul 
proprietății mele, eu pot să utilizez să folo-
sesc să înstrăinez, după bunul plac, adică așa 
cum vreau eu. Ei bine, observ că în Brasov 
nu este chiar așa. 

În Brașov, dreptul meu de proprietate și 
de a dispune de lucrul meu îmi este îngră-
dit, de către cine, de catre OCPI. Adică 
de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Brașov. De ce fac această afir-
mație? Fac această afirmație pentru că, mai 
multe persoane ne-au sunat si ne-au spus că 
la Cadastru nu se pot depune cerereri, pen-
tru că își reconfigurează sistemul informatic. 
Nu am crezut așa ceva, ne-am deplasat și am 
văzut minunea.  La oficiul de cadastru nu se 
pot depune cereri din data de 19.10.2016 
până în data de 21.10.2016. Adică în acest 
interval de timp, mie cetățean al Europei 
Comune în secolul XXI mi se interzice 
practic dreptul de a dispune de proprieta-
tea mea. Poate eu am un client ce dorește 
să cumpere un imobil de la mine și vreau să 
vând. Si vreau să vând ACUM, nu când vrea 
conducerea OCPI Brașov. 

Mai simplu, poate am nevoie de un 
extras de informare de carte funciară și am 
nevoie acum că altfel pierd o afacere. Cine 

îmi plătește pierderile, conducerea OCPI? 
Sau și mai simplu, vreau un extras de carte 
funciară de informare acum, pentru că 

așa vreau eu!  Nu ai dreptul, tu conducere 
OCPI Brașov, să-mi interzici acest lucru nici 
măcar o secundă, darămite trei zile. Dacă 
într-adevăr implementezi un nou sistem 
informatic, păi atunci stai frumos și-mi dai 
extrasele făcute la mașina de scris cu sem-
nături,  ștampile și timbre ca înainte de '89 
dar nu-mi blochezi mie activitățile civile și 
comerciale.  

Iar după ce ți-ai făcut sistemul informa-
tic ține-ți oamenii peste program plătește-i 
și fă intrările din urmă. Nu ai nici un drept 
să-mi blochezi dreptul de dispoziție asupra 
proprietății mele nici măcar o secundă. Păi 
cine te crezi tu conducere OCPI, care de 
fapt ești nimic, să blochezi credite bancare și 
de aici fluxuri comerciale, importuri, poate 
probleme de viață și moarte. Poate cineva își 
vinde casa pentru a plăti o operație copilu-
lui. Cine te crezi tu atotputernice OCPI să 
blochezi acest lucru o trei zile. Măi oameni 
buni, aștia sunt normali? Ce se cred aștia ? 
Așa un fel de spumă nobiliaro-tehnocrată 
care este deasupra tuturor? Măi „conducă-
torilor“, când o să înțelegeți că de fapt voi 
sunteți nimic și că sunteți puși sau aleși ca 
să duceți la îndeplinire niște sarcini, atât.  
Măi dar oare cât cred ăștia că mai merge 
aroganța asta ignorant-infatuată cu care au 
cam început să ne acrească. Și când o fi, o să 
întrebe: Doamne de ce?

Bogdan GABRIEL

Dictatura ignoranței și a infatuării
 Proprietatea, ce este proprietatea? Reprezintă generic, dreptul de a deține 
și de a te folosi, într-un fel sau altul, de un bun, atâta timp cat nu încalci 
legea.  Pentru ca lucrurile să fie clare trebuie sa va spun, că în România, 
proprietatea privată este garantată prin Constituție, Constituția fiind legea 
fundamentală a Statului Român, adică Biblia vieții civile. Articolul  
44 din Constituție spune că dreptul de proprietate, precum şi creanţele  
asupra statului, sunt garantate.

Nici cu gestionarea 
scandalului de la Teatrul 
Dramatic nu s-a descurcat 
mai bine. Demagog 
desăvârșit spunea că 
așteaptă contestațiile. 
Pe care le-a rezolvat cu 
dizgrație iar apoi însuși 
proaspătul director al 
teatrului s-a zarafit cu 
o stropeală pe fața lui 
depunând propria demisie. 
O tu tempora, o tu sictir!
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Accinte

 Intrăm cu pași repezi 
în campania electorală. 
Partidele au participat deja 
la întrecerea socialistă, 
cine depune mai multe 
semnături. Cum era 
de așteptat, PSD-ul lui 
Dragnea, beneficiind de 
experiența unei îndelungi 
activități revoluționare, cu 
peste 800.000 de semnături 
conduce detașat, urmat de 
PNL, PMP, ALDE

Băieții de la ONG-urile lui 
Soros, adică USR fac un 
teatru perfect, cum că ei 

nu au semnături, că ajutați-ne cu 
bani și semnături, care puteți și 
care vreți să schimbați ceva în țara 
asta. Bună strategie de marketing, 
Se numește „Call to action“ în 

limba lor sau chemare la acțiune 
pe românește. Scopul ei este să 
dezvolte atașament față de brand, 
adică față de o marcă, pe limba 
noastră. Tot spun asta pentru că 
ei vin cu niște rețete clasice, apli-
cate de zeci de ani în străinătate, 
care le sună foarte cunoscut celor 
din multinaționale și care brusc 
văd ceva ce înțeleg și probabil că o 
să voteze și cu ei. Ce nu știm este 
câți o să facă asta, tinerii „frumoși 
și liberi“ fiind recunoscuți pentru 
absența de la vot dar și pentru fap-
tul că sunt ușor de manipulat atât 
pe online cât și prin TV cu mesaje 
emoționale care recurg la corazon, 
adică la inimă.

Am vorbit destul de ei. Dacă 
PSD-ul, PRU și ALDE și-au 
anunțat deja candidații, pe partea 
dreaptă se fac jocuri de lumină 
și culoare. Anticipez scoaterea 

din joc de la PMP a lui Sebastian 
Grapă și aducerea unei garnituri 
pretoriene de la fostul PDL. Care o 
să fie norocoșii sacrificați, că doar 
nu merg la sigur și nu au garantat 
pragul de 5%, rămâne de văzut. Se 
vehiculează transferul lui Adrian 
Oprică (foto) și a lui Gheorghe 
Ialomițianu. Cu acest joc, fostul 
PDL are șansa obținerii a încă doi 
parlamentari care după alegeri vor 
vota alături de colegii lor și care 
vor însemna mult la masa negoci-
erilor în cadrul PNL, dintre foștii 
PNL și foștii PDL. Asta se traduce 
în posturi de ministru, adică acces 
la banii noștri, ai românilor. Și 
odată ajunși acolo, vor ști ei ce să 
facă cu ei. Adică tot ce au făcut și 
până acum Udrea, Blaga, Videanu 
etc.

Să votați bine!
V.D. TOTH

Am făcut parte din lumea 
politică brașoveană și chiar 
dacă nu am avut vreo func-

ție publică și nu am ieșit foarte 
mult la rampă am fost prezent când 
s-au luat multe decizii importante, 
am dus bătălii alături sau împotriva 
oamenilor politici importanți din 
Brașovul ultimilor ani. Plus că am 
avut prilejul de a realiza o emisiune 
la RTT Brașov, unde timp de doi 
ani am avut de-a face și cu oameni 
politici de talie națională.

Am lucrat cu oameni politici 
și cu instituții publice, am fost 
acolo destul timp ca să învăț cum 
funcționează sistemul, care este 
mentalitatea oamenilor, ce aștep-
tări trebuie să ai și cum să reacți-
onezi în fiecare situație, cum să 
citești o știre și multe alte lucruri 
pe care oamenii care nu au avut 

contact cu politica nu le cunosc. 
Am văzut cum puterea și banii 
nemunciți pervertesc orice om și 
cum persoane pe care le credeam 
monumente de bun simț și pe care 
le foloseam drept repere, erau fie 
niște șacali lipsiți de scrupule fie se 
făceau preș pentru bani. Și începu-
sem și eu să fiu la fel...

Am simțit că mă schimbasem 
mult în rău, începusem să func-
ționez după regulile lor, coordo-
nam atacuri contra unor persoane 
pe care nu le cunoșteam și care 
nu-mi făcuseră niciun rău, începu-
sem să simt cum mă alienam, îmi 
pierdeam valorile, începusem să 
suport ifosele unor persoane lip-
site de orice reper moral sau inte-
lectual doar pentru că aveam un 
interes politic.

Am plecat și am refuzat să mai 

am de-a face cu această lume. A 
fost greu, devenisem dependent, 
am simțit că nu mai contam, că 
trăiam izolat pe o insulă pustie. 
În plus, eram în continuare văzut 
ca „omul lui X“ iar treaba asta mă 
întorcea permanent în trecut, chiar 
dacă vroiam să merg mai departe.

Dar timpul a trecut și am înce-
put să mă reacomodez cu viața de 

civil și atunci am început să îmi 
dau seama cât de defect deveni-
sem, cât de tare mă îndepărtasem 
de principiile mele, cât de mult mă 
schimbasem în rău ca persoană. Și 
eu nu cred că am ajuns nici măcar 
în eșalonul doi al politicii brașo-
vene, ce-ar fi fost dacă aș fi ajuns în 
față, cred că eram pierdut de tot.

Foști colegi, adversari sau 

oameni care mă cunoșteau, când 
mă întâlneam cu ei, toți îmi spu-
neau cum nu le vină să creadă că eu 
m-am lăsat de politică, mă bănuiau 
de vreo strategie ascunsă. Când 
toate astea erau infirmate, mă între-
bau sec: „- Păi și acum ce faci?“ Le 
răspundeam că lucrez la firma mea 
de contabilitate, lucru pe care îl 
făceam încă dinainte să fiu poli-
tician, realizator TV, moment în 
care toți îmi spuneau că n-au știut 
niciodată că eu am această meserie.

Am reînvățat că și cei din alte 
partide sunt oameni și am reluat 
prietenii care au fost rupte de con-
flictele dintre partide. Am început 
să redevin om, să pot să ascult din 
nou și părerile altora fără să-i acuz 
de vreun interes, demagogie sau 
alte atribute ale discursului politic.

Acum îmi dau seama că mi-am 
recâștigat libertatea, pe toate pla-
nurile. Și de câte ori mă întâlnesc 
cu foști colegi din politică sau aud 
povești despre ce-a mai făcut unul 
sau altul, realizez ce bine am făcut 
că am renunțat.

Sorin BÂSCĂ

Amintiri din lumea de dincolo
 O fi de la anotimp, o fi poate din cauză că înaintez 
în vârstă, în ultima perioadă mă încearcă tot felul de 
trăiri și senzații pe care nu le-am mai experimentat 
de foarte mult timp. Îmi revin în minte tot felul de 
întâmplări din trecut, unele frumoase, altele nu chiar.

Ce mai freamăt, ce mai zbucium!

Băieții de la ONG-urile 
lui Soros, adică USR fac 
un teatru perfect, cum 
că ei nu au semnături, 
că ajutați-ne cu bani și 
semnături, care puteți și 
care vreți să schimbați 
ceva în țara asta. Bună 
strategie de marketing, Se 
numește „Call to action“ 
în limba lor sau chemare 
la acțiune pe românește. 
Scopul ei este să dezvolte 
atașament față de brand, 
adică față de o marcă, pe 
limba noastră. 

Erecta săgeată PNL-istă, 
rămasă mândră și dreaptă 
chiar și după furibundul 

uragan amoros cu PDL-ul, nu 
se-ndoaie nici o clipă și penetrând 
vârtos fecundul noian de idei poli-
tice național-democrat-liberale, 
a renăscut la Brașov, două perso-
naje de marcă a tabloului politic, 
care de data asta impresionează 
nu prin vreo platformă program ci 
prin gustul pentru umor. A, stați un 
pic că m-am exprimat greșit.  Noi 
suntem cei care apreciem umorul 

de calitate și ei sunt cei care l-au 
prestat. Da, așa am vrut să zic. Ei 
au performat și noi ne-am distrat. 
Un fel de „stand-up comedy“ poli-
tic, ei intenționând de fapt să facă o 
conferință de presă seriosă dar le-a 
ieșit cu totul altceva și anume un 
moment vesel. Este vorba despre 
Nicolae Vlad Popa (nota redac-
tiei, N.V.P.) și Aurelian Danu (nota 
redacției, Aurică). Adică Lolek si 
Bolek, Stan și Bran, Pătrățel și Pata 
de Cerneală,  NVP și Aurică. Au 
început prin a ne comunica faptul 

că au fost evaluați de o comisie,  
cine și pentru ce, nu au reușit să 
ne lămurească,  sigur este însă fap-
tul că se vor trage concluzii, dom-
nul, NVP fiind total împotrivă, 
dar este de acord cu faptul că și 
Aurică este totuși un candidat la 
Camera Deputaților (ne-a văzut 
Dumnezeu) și că sigur luni vom ști 
clar care sunt listele de candidați,  
asta dacă nu le face Bucureștiul 
direct, avand în vedere ca trebuie 
făcut loc și pentru personaje din 
alte localități care trebuie imperativ 

să fie pe listă. Vă rog domnilor citi-
tori să-mi scuzați incoerența, dar 
exact așa a decurs conferința de 
presă, de parcă ar fi fost la alcooli-
cii anonimi. Totuși printre bâlbe și 
rătăciri, tov. NVP a „scăpat“ două 
adevăruri, unul că listele sunt făcute 
la București și al doilea că sunt per-
sonaje din alte localități cărora tre-
buie să li se facă loc pe listă.  Reacția 
lui Aurică? S-a luat cu mâinile de 
cap. Asta ar fi un fel de: „după ce 
că-l faci în mijloc, mai și calci în el“.  
Am zis.

Din hogeacul de campanie 
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Ciubucul funcționează în continuare

Sunt oameni de toate felurile, 
marfă e din plin, pentru toate 
buzunarele. E drept, marile 

magazine le-au ucis pe cele mici, 
dar peștele cel mare îl înghite pe cel 
mic. Zarurile au fost aruncate mai 
demult, iar jocul de azi are regulile 
sale. Suntem într-o mare piață glo-
bală, ne supunem acesteia, o trăim, 
iată, concret atunci când ne poziți-
onăm în spatele unui cărucior pân-
tecos de metal, croit perfect ca să 
încapă printre rafturi sau piramide 
de produse.

Nu știu dacă ați observat, dar 
sunetul dintr-un astfel de magazin 
uriaș are un specific pe care nu îl 
întâlnești în altă parte. Un zumzet 
constant, rezultat al unei trepidații 
intense, un amestec de voci și zgo-
mote și pași, toate suprapuse peste 
muzica din difuzoare. Sunetul și 
mirosurile și chiar și temperatura 
diferă de la raion la raion; zona 
în care e pescăria e mai rece și 
miroase, desigur, a pește și parcă 
se vorbește mai tare, acolo unde se 
coace pâine e mai cald, iar cumpă-
rătorii pipăie pungile de hârtie ca 

să ia o pâine cât mai caldă, raionul 
cu mâncare pentru animalele de 
companie miroase ca o farmacie 
veterinară, e mai liniște aici, raionul 
de sport miroase a cauciuc.

Avantajul e că în hipermarket 
nu se face politică. Isteria alegerilor 
care se apropie, războaiele dintre 
plagiatori sau invectivele care se 
aruncă de la un politician la altul 
nu au loc printre rafturile burdușite 
cu de toate. Aici nimeni nu citește 
știri, toată lumea citește etichete, 
studiază prețuri, împrăștie chiloții 
și șosetele din coșurile în care sunt 
expuse. Unii caută promoții, alții 
cercetează listele de cumpărături 
pe care le-au completat acasă. Fete 
drăguțe promovează produsele de 
pe raft, te anunță că poți câștiga un 
premiu dacă îți pui în coșul tău deja 
plin un „ceva“ de la vreo firmă.

Mă îndrept spre colțul raionu-
lui de carne, acolo unde găsesc, 
de obicei, oase de vită pentru câi-
nii mei. Frigiderul e gol. Întreb o 
vânzătoare dacă nu mai au prin 
măcelărie (acest mare magazin 
are propria măcelărie; văd, prin 

geamurile mari de sticlă, cum e 
tranșată carnea, cum e împachetată 
și cântărită și apoi se lipește prețul 
pe pachet). Vânzătoarea e ocupată, 
e coadă; îmi răspunde scurt că, 
poate, mai târziu. Un măcelar iese 
cu un pachet uriaș de carne și i-l 
dă unui tip de lângă mine. Omul ia 
pachetul, îl pune cu greutate în coș, 
iar apoi întinde mâna peste tarabă, 
către cel care i-a adus-o.

Am crezut că vrea să dea mâna 
cu el, că poate se cunoșteau. O hâr-
tie de zece lei a trecut iute dintr-o 
palmă în cealaltă. Vede că privesc 
cu atenție și îmi spune, ca și cum 
s-ar scuza pentru că a sărit peste 
rând: „E pentru un parastas“.

Măcelarul, un individ voinic și 

cu părul cărunt, intră în vorbă cu 
un alt client. Venit tot peste rând. 
Omul cere tot un pachet mare de 
carne. „Vreau să fac varză“, îi spune 
voinicului în halat alb. Apare un 
nou pachet de carne, o nouă hârtie 
trece peste frigider. Tot de zece lei. 
Mă prind cum funcționează treaba. 
Mă gândesc la bucuria câinilor, și îl 
„atac“ pe meseriaș. Știa că am văzut 
cele două acțiuni. „Excelență“, zic. 
Am vocea un pic gâtuită, nu reu-
șesc să fiu popular, nu mă pricep 
să fiu șmecher. „Vreau și eu câteva 
oase de vită“. „Se face“, zice, sigur pe 
el. Se întoarce după câteva minute 
cu o pungă cu oase de mânzat. Îi 
dau și eu o hârtie, dar de valoare 
mai mică: cinci lei. „Când mai 

aveți nevoie, știți unde mă găsiți“, 
îmi face el cu ochiul și se întoarce, 
zâmbind, în atelierul lui de tranșat 
carne. Poate e șeful lor, îmi spun, 
sau poate împarte cu ei ciubucul și 
de-aia nu-l ceartă niciunul dintre ei 
că nu lucrează cot la cot cu echipa.

Am rămas câteva clipe nedu-
merit. Am privit punga cu oase, 
arătau bine, apoi m-am gândit la 
cei doi câini care se vor bucura, și 
am savurat „victoria“. Și m-am mai 
gândit că, iată, dincolo de luciul 
occidental, ciubucul „merge“ în 
continuare, regulile jocului nu s-au 
schimbat întru totul și, după cum 
se vede, mai avem de lucru cu noi 
înșine.

Tudor ARTENIE

 Sâmbăta dimineața pare dedicată shopping-ului. 
E zi liberă, nu e sezon de vacanțe, vremea e încă 
bună, chiar dacă s-a răcit, prin urmare parcările 
hipermarket-urilor se aglomerează. Aleile dintre 
mașinile parcate se înfundă și ele cu autovehicule care 
sosesc sau părăsesc marea adunare a cumpărătorilor. 
Fisele de cincizeci de bani desprind coșurile cu roți 
din adăposturile lor de plastic transparent, pași grăbiți 
le strecoară în marile și multicolorele hale. După o 
săptămână de muncă, așa cum se întâmplă în orașele 
lumii civilizate, lumea iese la cumpărături

Inteligența pulanului
 Încep prin a spune 
faptul că bunicul meu a 
fost jandarm. Undeva pe 
la începutul războiului al 
doilea, în zona Carei. Nu a 
apucat să îmi povestească 
experiențele prin care a 
trecut în acea perioadă. 
Dar cum mi-l amintesc, 
un munte de om, generos, 
dar iute la mânie în ciuda 
vărstei, nu mi-l imaginez 
făcând tâmpeniile pe 
care cu onor Jandarmeria 
Română ne-a obișnuit în 
ultima perioadă 

Mai mult decât atât, am un 
respect deosebit pentru 
haina militară, și un cult 

deosebit pentru eroii neamului. 
Poate sunt un produs al propagan-
dei comuniste care cultivă respec-
tul pentru militari. Poate sunt un 
patriot care a înțeles că sacrificiul 
de pe front al multor români ne-a 
adus independența de stat, și ne-a 
format ca țară. Poate sunt un utopic 
tributar unor valori care nu se mai 

aplică în aceste vremuri. Poate...
M-a frapat însă o știre când la 

Iași, o trupă de teatru a montat o 
piesă de teatru în aer liber, în care 
personajele principale, un jandarm 
și o protestatară, profesoară de 
limba română, utilizează în deme-
rsul lor artistic un limbaj comun, 
picant pe alocuri, în dialogul pe 
care-l poartă în cadrul unui pro-
test. Atenție, era vorba despre o 
piesă de teatru care se desfășura în 
aer liber și care era autorizată! La 
sfărșitul reprezentației, un jandarm 
în uniformă, un organ în exercițiul 
funcțiunii, înțelege să legitimeze 
actori pe motiv că încalcă legea 
adunărilor publice, faimoasa lege 
62 din 1991, cu gândul probabil de 
a da o amendă. Haina statului mai 
contrazice și Constituția, din care 
recita cu patos o persoană, așa cum 
am văzut din filmările apărute la 
televiziunile de știri. Cutemurător! 
Stan și Bran sunt reduși la nivelul 
de copii de grădiniță în această 
comedie grotească. Priveam și-mi 
aminteam cum aceste personaje, 
jandarmi, niște „oameni“ cu un 
comportament asemănător cu al 

unor persoane trepanate de cea 
mai joasă speță, plătiți generos din 
bani publici, motivați și manipulați 
grosolan în cadrul unităților mili-
tare să mențină ordinea publică 
prin utilizarea discursurilor plate, 
milițienești, care nu au legătură 
cu realitatea, de o ipocrizie și o 
incultură incredibilă, ne șopteau la 
ureche în cadrul protestelor contra 
proiectului Roșia Montană că ei 
sunt acolo pentru siguranța noas-
tră. Probabil pentru a ne împie-
dica să ne batem între noi, sau să 
ne spargem singuri capetele. După 
care ne cotonogeau la înghesuială, 
„extrăgeau“ și „îndubau“ protesta-
tari mai vocali, pe care îi abuzau 
fizic până la secția de poliție și pe 
restul legitimându-i cu scopul de 
a tăia amenzi, încălcând legea.  

Onoare miltară? Menținerea ordi-
nii publice? Personajele acestea jal-
nice, trase la indigo până la nivel de 
ADN, cu o structură psihică jalnică 
marcată de obedință ilogică, ape-
tență spre violență și incapacitatea 
de a raționa nu fac din păcate dis-
tincția între demers artistic auto-
rizat, protest autorizat, stadion de 
fotbal sau câmp de luptă, iar cei 
care îi coordonează, în ciuda fap-
tului că au studii superioare, grade 
militare de ofițeri, duc abuzurile 
până în limita superioară a supor-
tabilități, și fac din ele, din abuzuri, 
un sinonim pentru instituția pe 
care o reprezintă. „Vreți proteste, 
vă dăm noi proteste“ zic ei pentru 
că au senzația că legea îi acoperă, 
croindu-le drum pentru abuzuri, 
care sunt contra persoanei,  contra 

statului de drept și contra demo-
crației. Un jandarm este manipu-
lat grosolan ca să vadă, când iese 
din unitate în misiune, peste tot 
câmp de luptă și dușmani. Iar noi 
poporul vocal suntem dușmani, 
noi aceia care jucăm într-o piesă 
de teatru în aer liber sau care par-
ticipăm la un protest. Un gest emi-
namente democratic este văzut ca 
o acțiune dușmănoasă la adresa 
statului!

Personal, dacă aș avea influ-
ență asupra acestei instituții, dacă 
într-o lume paralelă, din greșeală 
aș ajunge să decid pentru jandar-
merie vreodată, pe lângă instrucția 
zilnică, i-aș culturaliza forțat. Da. 
Forțat! Aș crea un cadru exact ca la 
școală, unde aș preda materii prin 
care aș încerca îi educ, să-i aduc 
din stadiul de maimuță decrepită 
și obedientă, în stadiul de om. 
Pentru că un om ar putea să apre-
cieze natura umană la adevărata ei 
valoare, și să înțeleagă exprimarea 
democrației. Cursuri și examene 
pe lângă instrucție!  

Dan VÂJU

Pentru  că acum învăță să spargă capete sau 
să facă abuzuri cu legea în mână cât mai 

eficient, spre „plăcerea” și „ambiția” militară a celor 
care conduc instituția. Jandarmeria astfel se remarcă 
negativ  prin fapte de „vitejie” la adresa populației,  
și prin „inteligența pulanului“.
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„Pentru că ne-au văzut români”

M-am apropiat, din soli-
daritate cu conaționalul 
nostru, care cotinua să 

țipe: „Mie să îmi dai cameră la eta-
jul unu, cu vedere la mare și terasă, 
cum le-ai dat la nemțălăii ăia…
Nenorociților…Vă bateți joc de 
noi…“ Tînărul încerca, în engleză, 
în germană, rusă, franceză să afle 
ce vrea clientul dar acesta, legat de 
„limba noastră-i o comoară“, conti-
nua să peroreze părînd gata să sară 
peste birou, la gîtul recepționeru-
lui. L-am întrebat care este pro-
blema: „Domle, înaintea noastră 
au fost unii la care le-a dat cameră, 
am văzut cînd urcam, mai bună, 
cu vedere la mare și cu terasă! Pe 
noi, care eram primii, ne-a băgat 
cu spatele la mare și cu un balcon 
mic. I-am spus recepționerului 
despre ce era vorba – de altfel, eu 
pricepusem cum stau lucrurile – 
iar acesta mi-a dat răspunsul aștep-
tat. Aceea era categoria de cameră 
pentru care se plătise, a vrut să-mi 
arate și voucherul, așa că nu putea 

să procedeze altfel. În timp ce bur-
tosul continua să guițe, cu cîțiva 
decibeli mai jos, tînărul m-a rugat 
să transmit că, dacă nu le convine 
camera le-o poate schimba cu una 
de aceeași categorie sau dacă vor 
cu vedere la mare și confort sporit 
îi costă, în plus, patruzeci de euro 
pe noapte. La această propunere a 
urmat un alt puseu de nervi, o serie 
de înjurături de-ale noastre și ame-
nințarea „Vă reclam!“  Unde, în ce 
limbă, nu a precizat. Eu, naiv, am 
încercat să îi dau o explicație sim-
plă, de bun simț: „Domnule, știți 
cum e, cît plătești, atîta primești.“ 
la care, cu o privire plină de ură, 
amestecată cu dispreț – adică ții 
cu străinul – mi-a replicat: „Lasă că 
știu eu! NE-A VĂZUT ROMÂNI 
ȘI DE-AIA ÎȘI BATE JOC DE 
NOI!“ Inutil să precizez că, apoi, 
de cîte ori ne-am intersectat, m-a 
privit cu ură.

L-am lăsat cu războiul lui, de 
rrromân convins că toți sînt împo-
triva noastră și că străinii sînt de 

vină pentru tot ceea ce ni se întîm-
plă. Un complex care, dincolo 
de astfel de întîmplări mărunte, 
explică marile eșecuri din acești 
ani în care s-a construit ideea că 
de la arbitrii care ne fură la fotbal 
și nu numai, trecînd prin orice 
domeniu, economic, îndeosebi 
bancar, dar și legat de dispariția 
capitalului românesc, politic – vezi 
prestațiile de „maimuțe“ ale poli-
ticienilor, începînd cu președinții, 
la reuniunile internaționale, unde 
nici măcar nu au idee despre ce se 
discută – infracțional – și corupția 
este orchestrată de cei care ne dis-
prețuiesc pentru că sîntem români? 
– în cultură – cauza pentru care nu 
am luat Nobelul sau Eurovizionul, 
pentru care toate juriile ne bagă la 

fund – etc. Toți o fac „PENTRU 
CĂ NE VĂD ROMÂNI“, vorba 
turistului „nervozat“.

Efectele se văd în ceea ce se 
întîmplă cu societatea românească, 
cu țara în general și cu „cealată 
Românie“ în special. Acest com-
plex este, pînă la urmă, ca un spray 
paralizant, un soi de fatalism care 
justifică toate eșecurile, lipsa de 
inițiativă, inacțiunea… incapacita-
tea de a crea alianțe solide…

Pe de altă parte, el alimentează 
un soi de fudulie agresivă – „Noi 
sîntem rrromâni!“ – care se mate-
rializează în rezistență și dispreț 
față de tot ce vine bun dinafară dar 
și în acceptare resemnată în ceea 
ce privește țepele trase de străini, 
modul în care ni se dictează, în 

politică sau economie… Este, pînă 
la urmă, terenul propice manipulă-
rii unui popor rămas „vegetal“, cu 
o cultură politică practic inexis-
tentă, incapabil să gîndească altfel 
decît emoțional… Și marcat de 
prejudecăți de tot felul. Inclusiv 
aceea potrivit căreia dacă „NE-AU 
VĂZUT ROMÂNI“ gata… sîn-
tem terminați…

Vina noastră, desigur, nu există. 
Rămîne doar mîndria prostească, 
fără acoperire, care duce la o izo-
lare ce ne împinge, generînd un 
uriaș deficit de comunicare, spre 
marginea lumii civilizate.

Dar, apropo, DUPĂ CE NE 
RECUNOSC „ĂIA“ CĂ SÎNTEM 
ROMÂNI?

Eduard HUIDAN

 Eram în lobbyul unui hotel din Malta cînd liniștea 
și atmosfera tihnită de la ora ceaiului – englezii au 
implementat un tip de civilizație care, iată, rezistă – 
a fost spartă de niște urlete în dulcea noastră limbă 
română. La recepție, un tip cu burdihanul revărsat 
peste curea și cu ceafa groasă, specifică țoapelor 
vremurilor noi, susținut de „doamna“ sa, țipa la tînărul 
angajat al hotelului, care, vădit marcat de ceea ce i se 
întîmpla, făcînd eforturi vizibile să păstreze atitudinea 
politicoasă, încerca să înțeleagă ce vrea „reclamantul“

Uitați-vă pe talpă. Cine a călcat în naționalism?
La masă sunt 5 bărbați cu priviri ușor 

rătăcite care se scurg, trase de gravi-
tație, pe podea. Fiecare are în față o 

halbă gigant de bere și, deși stau pe scaun, 
trupurile li se bălăngăne imperceptibil, ies 
din matca propriului corp ca o mare la flux, 
atrași de lună.

Au fețele roșii și nu știi dacă de la bău-
tură sau de la discuția aprinsă despre Brexit. 
Chelnerul spune: îmi pare rău, sper că nu vă 
deranjează.

Nici pomeneală, sunt doar surprinsă 
de patima din dialogul haotic dintre cei 5, 
împărțiți ad-hoc în tabere. Cei mai în vârstă 
sunt pentru ieșirea Marii Britanii din UE, cei 
mai tineri sunt împotrivă și unul din bețivi, 
răpus de alcool, e redus la o tăcere băloasă pe 

care o sparge cu câte un iaaaaaaaaa și un râgâit 
de cerb care boncăluiește.

Nici chelnerul nu a văzut în 
viața dumisale atâta frenezie 
într-o discuție despre politică. 
Și el e englez. Ascultă ștergând 
pahare și nimeni din pub nu mai 
vorbește, cu toții amușinând ca 
niște vulturi hoitari tărăboiul de la 
masa carmoliștilor.

Tabăra pro-Brexit are ceva cu fucking lithu-
anian. El e vinovat că nu sunt joburi, că econo-
mia s-a dus dracului, are prea multe drepturi, 
trimite banii câștigați aici în fucking Lithuania 
și astfel desangvinizează Marea Britanie.

Sunteți niște ignoranți, cuvintele taberei 
anti-Brexit cad fleoșc-fleoșc în paharele de 
bere. Sunt 7 miliarde de oameni pe lume și 
voi aveți ceva cu 500 de milioane câți sunt în 
Uniunea Europeană? De ce aveți ceva cu litu-
anienii dar nu aveți nimic cu pakistanezii sau 
rușii sau filipinezii?

Păi ăștia nu au loc de fucking lithuanian. 
Că uite, un prieten al meu are restaurant 
indian și nu a putut să angajeze un bucătar 
indian ci a trebuit să ia unul din fucking EU. 
E normal?

Undeva în Vilnius un fucking lithua-
nian sughite, pomenit excesiv de grupul de 
alcoolici.

Undeva în Londra un bețiv urlă iaaaaaa și 
apoi râgâie zgomotos.

Go to fucking Poland, strigă unul din 
bătrânii pro-Brexit către tânărul care i-a expli-
cat că este ignorant. Râde gros, apoi cele două 
tabere ciocnesc berile, le beau cu înghițituri 
mari și le trântesc de masă.

Încet, încet, pe străzi, în cârciumi și auto-
buze, în magazine și muzee începe să prindă 
corporalitate realitatea asta pierdută între dis-
counturi, turiști și călătorii în sudul Spaniei. 
E groasă. Cineva a călcat în naționalism și l-a 
întins pe tot linoleumul și asta nu înseamnă 
defel noroc. Pute și nu e nimeni cu o găleată 
de apă și o mătură la îndemână să îl șteargă.

Poate dacă nu-l goneau pe fucking lithua-
nian, ar fi făcut cineva curat.

Raluca FEHER
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„România a 7-a putere economică a Europei”
Liderii Alianței Liberalilor și 

Democraților (ALDE), Călin Popescu-
Tăriceanu și Daniel Constantin, alături 

de senatorii Varujan Vosganian și Daniel 
Barbu, fostul secretar de stat din cadrul 
Ministerului Energiei Cătălin Beciu și avoca-
tul Remus Borza au prezentat programul eco-
nomic pe care ALDE îl propune românilor: 
„România a 7-a putere economică a Europei“. 

România nu e o țară săracă!

Ideile principale ale programului 
„România a 7-a putere economică a Europei” 

au fost prezentate de către senatorul Varujan 
Vosganian, care a explicat cele trei principii 
fundamentale care au stat la baza realizării 
programului economic: 

Primul pas. Identificarea tuturor resurse-
lor pe care le are România. România nu e o 
ţară săracă. România are multe resurse, care 
fie sunt neglijate, fie sunt irosite, fie sunt cana-
lizate pe o direcţie greșită, fie sunt victimele 
unei decizii politice crispate și ale unei voinţe 
politice vlăguite sau care, înainte de a face un 
pas înainte, se uită întâi în spate să vadă ce zic 
alţii.

Al doilea pas este utilizarea eficientă a 
resurselor, pornind de la proiecte ambiţioase, 
curajoase și care se bazează pe încrederea din-
tre autoritatea centrală și locală, partenerul 
economic și populaţie. Noi propunem aici 
un program amplu de investiţii pe care o să 
vi-l prezint pe scurt.

Al treilea pas, este să poată mări 

potenţialul economic și performanţa eco-
nomică pe o viziune pe termen lung, deci 
în slujba tinerei generaţii. La urma urmei, 
tânăra generaţie e finalitatea acestui plan. 
Tânăra generaţie cu oportunităţi, cu spirit 
antreprenorial și cu încrederea în locurile în 
care ea s-a născut și s-a educat“.

Program amplu de investiții

Programul nostru are un concept central 
și anume Programul celor 100 de miliarde de 
euro. E un proiect investiţional amplu și care 
utilizează pârghiile economice ale statului în 
relaţie cu mediul de afaceri și cu populaţia 
României. El se bazează pe 6% din PIB, anual, 
pentru investiţii. Se bazează pe absorbţia inte-
grală a fondurilor europene dedicate investi-
ţiilor și competitivităţii. Se bazează apoi pe o 
filosofie nouă a ajutorului de stat, care în rela-
ţia cu UE e permisă într-un plafon de două 
miliarde de euro în patru ani, dar pe care noi 
sperăm să îl majorăm. Acum am lăsat doar 
două miliarde de euro, pentru că nu vrem să 
facem promisiuni. Acolo... nu depinde numai 
de noi. E vorba apoi despre investiţii făcute 
de companiile de stat. Situaţia actuală, în care 
companiile energetice au peste un miliard 
de euro care dormitează în bănci, în timp ce 
intensitatea energetică e cea mai mare din 
Europa, nu poate fi permis. (...)

Sunt convins că populaţia va reacţiona 
favorabil, pentru că titlurile de stat sunt garan-
tate. Titlurile de stat vor avea o dobândă mai 
mare decât dobânda bancară care este azi, vor 

fi tranzacţionabile la bursă și, în acest fel, vor 
deveni un plasament util pentru o naţiune 
care are sume importante de bani neutilizate. 
Dar atenţie. Spre deosebire de alte idei care 
circulă în dezbaterea publică, acest fond nu 
crează un nou sistem de stat. El nu finanţează 
companii de stat. 

Portofoliul AAAS, listat la bursă

Avem de asemenea un proiect ambiţios, 
pe care îl avem începând din 2013 privind 
conservarea acţiunilor de la Autoritatea de 
Administrare a Activelor Statului și crearea 
unui fond de investiţii listat la bursă, pornind 
de la portofoliul pe care îl are AAAS. De ase-
menea, CEC-ul, Eximbank-ul, fondurile de 
garantare și de contragarantare, toate institu-
ţiile bancare și nonbancare ale statului, vor fi 
de asemenea puse în slujba dezvoltării. (…)

Un alt lucru care nouă ni se pare funda-
mental este susţinerea start-up-urilor. Trebuie 
să dăm încredere tinerei generaţii, trebuie să 
o educăm încă de pe băncile școlii înspre și 
despre spiritul antreprenorial și să îi oferim 
această șansă. Veţi găsi mai mule măsuri care 
se referă la prima afacere, pornind de la aju-
toare de stat într-un plafon pe care noi l-am 
indicat acolo la 200 de mii de lei și care se 
derulează prin Ministerul Economiei, până la 
programe speciale prin instituţiile financiare 
ale statului.“

Ministerul Repatrierii Românilor

Creșterea economică pe care vrem noi 

să o asigurăm se va putea realiza numai în 
contextul în care va exista disponibilitate de 
forță de muncă pe piața muncii în România. 
În momentul de față, există în pofida cifrei de 
șomaj pe care ați văzut-o, o criză de mână de 
lucru. De ce această criză? Nu pentru că nu 
ar exista oameni mai bine sau mai puțin cali-
ficați, ci pentru că România a devenit princi-
pala țară de emigrație din Europa. Peste două 
milioane de români au plecat să-și caute de 
lucru în străinătate. Vreau să vă spun în acest 
context că sunt mult mai preocupat de ce 
facem cu posibilitatea aducerii înapoi în țară 
a unor români care să lucreze, decât cum 
absorbim emigranți din Orientul Mijlociu în 
România. 

În acest sens, propunerea noastră va fi să 
creem un Minister al Repatrierii Românilor. 
Nu un departament pentru diasporă, care se 
ocupă cu diverse programe pentru cei care 
locuiesc în străinătate. Este foarte necesară 
această componentă, dar mai important este 
cum reușim să ne aducem românii înapoi și 
să le oferim condiții pentru a veni înapoi. 

Aceste elemente pe care vi le-am descris 
pe trei piloni, trebuie să ducă la ceva care 
după părerea mea înseamnă proiectul de țară. 
Proiectul de țară vi-l spun de acum. Să facem 
România a 7-a putere economică a Europei. 
Pentru că în acest fel, generațiile care astăzi 
își caută un loc de muncă în străinătate, vor 
rămâne în țară. Aceasta este legătura pe care 
vrem s-o facem între economie și societate și 
proiectul de țară“.


