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Și a trecut un an. Un an de 
la noua serie a Gazetei 
Brașovului. Un an în care, 

săptămînă de săptămînă, zi de zi 
(pe formatul on line) ne-am întîlnit 
cu dumneavoastră, dragi cititori. 
Credincioasă crezului său – „Facem 
lumină în cetate! – cu tenacitate, cu 
persevernță și onestitate a deme-
rsului jurnalistic, echipa de redac-
tori a Gazetei Brașovului și-a făcut 
datoria de a sta nesmintit cu ochii 
țintă („ca pe butelie“, după cum mai 
zicem noi) pe zonele de posibile 
fraudări ale interesului comunității 
Brașovului. Am încercat, pe măsura 
priceperii noastre, să fim acel „cîine 
de supraveghere“ al comunității. 
Ne-am străduit să vă informăm 
prompt și la timp în legătură cu 
chestiunile de interes general. Am 
dezvăluit în repetate rînduri intenți-
ile și/sau rezultatele fraudării aces-
tui interes al comunității noastre. 
Am pus constant în paralel faptele 
conducătorilor comunității cu pre-
vederile legii.

Dar dincolo de acest prim an 
al actualei serii a Gazetei, de acest 
prim an în care ne-am străduit să 

facem lumină în cetate, vreau să 
sper că am reușit să impunem pieței 
Brașovului nu numai un brand, ci și 
un stil de presă tip quality. 

În contextul în care duelul pe 
informație – culegere, prelucrare și 
redare – este din capul locului pier-
dut cu audiovizualul și cu informa-
ția on line, Gazeta a ales să fie, pen-
tru dumneavoastră, dragi cititori, o 
publicație de analiză, comentariu și 
anchetă. O publicație care să vă pre-
zinte, argumentat, probat și demon-
strat, tot ceea ce ne afectează viața 
în mod major. În ce măsură am reu-
șit sau nu acest lucru, dumneavoas-
tră puteți aprecia. Dar după cum se 
epuizează tirajul – adeseori ridicat 
la peste zece mii de exemplare print 
– noi am înclina să spunem că, da, 
am reușit.

Desigur, demersul jurnalistic al 
gazetei și al echipei sale nu a fost, nu 
este și nici nu are cum fi primit tot-
deauna cu zîmbetul de mulțumire 
pe buze. Dacă toată lumea ne-ar 
primi cu brațele deschise și ne-ar 
iubi mai mult sau mai puțin intere-
sat, rezultatul nostru jurnalistic ar 
fi un mare eșec. Și spun acest lucru 

pentru că, de-a lungul acestui an, 
Gazeta a reușit să deranjeze. Să stîr-
nească. Să creeze dureri de cap celor 
care au călcat, de la gleznă în sus, în 
marasmul fărădelegii și ticăloșiei.

În mod categoric, nu ne-am 
așteptat și nu ne așteptăm ca și 
corupții și șlehtele lor să ne agreeze. 
Dimpotrivă, după cum ne-au... pri-
mit, după amenințările proferate de 
unii dintre ei, ne-am dat seama că, 
da, ne-am atins scopul și ne îndepli-
nim menirea. Dar așa se scrie istoria. 
Cea mică și adeseori nevăzută. Dar 
care ne marchează viața de fiecare zi.

Acum este însă ceas aniver-
sar. Ceas aniversar pentru că, iată, 
în aceste zile se împlinesc 98 de 
ani de la Marea Unire, moment 
de referință în istoria noastră atît 
de chinuită. Este ceas aniversar și 
pentru noi, echipa redacțională a 
Gazetei Brașovului. Un moment 
cu o semnificație aparte pentru noi. 
Spun aceasta pentru că noua naș-
tere (Gazeta, serie nouă) s-a petre-
cut sub simbolul unirii. și în acest 
mod că este nevoie de UNIRE și 
de SOLIDARITATE dacă dorim ca 
noi și cei ce ne vor veni în urmă să 

trăim în normalitate. 
GAZETA BRAȘOVULUI și-a 

propus să unească. Într-un peisaj 
în care presa dezbină și învrăjbește, 
la comenzi politice îndeobște, noi 
ne-am propus să unim. Să unim 
bresla ziariștilor în interesul comun 
al creșterii profesionalismului și al 
respectării eticii fundamentale pînă 
dincolo de oridinele „stăpînilor“, să 
o unim în demnitate și verticalitate.

Demersul nostru este să unim 
membrii comunității brașovene 
într-o mare familie a demnității și 
orgoliului de a fi brașovean adică al 
uneia dintre cele mai respectabile 
familii din această parte a lumii. O 
familie născută în creuzetul mul-
ticulturalității și interetnicității, 
într-un creuzet în care culturile 
română, germană, maghiară, evre-
iască, bulgărească chiar, s-au ames-
tecat, s-au modelat reciproc și au 
născut, cu veacuri înainte de mode-
lul lui Schiller, actualul și modernul 
spirit european.

La mulți ani, România, la mulți 
ani, români! Și la mulți și Gazetei 
Brașovului, la mulți ani cu lumină 
în CETATE!

Și a trecut un an
Cornelius POPA

În mod categoric, 
nu ne-am așteptat și 

nu ne așteptăm ca 
și corupții și șlehtele 

lor să ne agreeze. 
Dimpotrivă, după cum 

ne-au... primit, după 
amenințările proferate 

de unii dintre ei, ne-
am dat seama că, da, 
ne-am atins scopul 

și ne îndeplinim 
menirea. Dar așa se 

scrie istoria. Cea mică 
și adeseori nevăzută. 

Dar care ne marchează 
viața de fiecare zi.

Editorial

Beizadeaua
Mi-am propus să nu scriu în timpul 
campaniei electorale. Dar nu pot să 
tac. Am zis să nu scriu, să nu se încline 
balanța. Despre afacerile partidelor și 
despre cum se împart funcțiile știe toată 
lumea. Deși sunt oameni care fac parte 
din familii deja cercetate, au obrăznicia 
să se afișeze public și își arogă funcții. 
Azi începem să vorbim despre un tânăr 
imberb care a ocupat ceva funcții. Vom 
vorbi despre George Vocilă, fost Comisar 
la Protecția Consumatorului Brașov. 
Tânărul cu apăcături familiale, fiu al 
tatălui său deja cercetat în multe dosare 
cu iz penal, își dorește să intre în forță în 
politica locală. Deocamdată vă spunem că 
inteligentul a fost comisar șef adjunct al 
Comisariatului Regional pentru Protecția 
Consumatorilor (CRPC - în subordinea 
lui Sorin Susanu, care l-a asigurat pe 
George Vocilă că îl va sprijini în tot ce va 
face în această funcție. La acel moment, 
tânărul declara  că el va fi „mereu în teren, 
alături de consumatori”, astfel încât să le 
fie respectate drepturile. Vom dezvălui 
în ziarul de săptămâna viitoare afacerile 
famigliei vocilo-peneliste.

Alexandru PETRESCU
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Contraeditorial

Avem în noi o 
puținteală de alimentară 
comunistă. Cu rafturi 
pustii, amintindu-ne 
în goliciunea lor de o 
abundență pe care ar 
fi trebuit să o susțină. 
Unde dracu a plecat 
marfa? De ce nu se mai 
găsește nimic? Nici măcar 
politețe. Pentru că sunt 
vremuri grele, de tranziție. 
Când oameni stricați 
încearcă să repare țara.

Războiul electoral. 
Focul din sobă

Stau în picioare, îmbrăcat, 
aștept să se încălzească 
soba de teracotă și pornesc 

televizorul...
Două lucruri se văd limpede 

în această campanie electorală, 
altminteri săracă și lipsită de 
culoare: rechizitoriul și ridicolul. 
Între acestea, netulburate, sunt 
strecurate abil, cu o dibăcie demnă 
de propaganda profesionistă, 
spaime, ezitări și minciuni.

Toate partidele și toți candidații 
pun pe masă sau rostesc rechizi-
torii. Fără nicio legătură cu dem-
nitatea discursului politic, spațiul 
public e împânzit de venin bine 
articulat. Miza în acest caz este 
judecata poporului. Alegătorii sunt 
puși în situația de a afla de ce nu tre-
buie votat un partid, de ce trebuie 
evitat și disprețuit un candidat sau 
altul. Un război murdar se poartă 
seară de seară pe micile ecrane.

Comunicatorii spun că bătălia 
politică, dacă ar fi să o asemuim 
unui meci de fotbal, ar fi un meci 
care nu se joacă pe goluri, ci pe 
aplauzele publicului. Candidații 
nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă 
această paradigmă. Viitorii parla-
mentari demonstrează cu înverșu-
nare că bătălia lor politică are o altă 
direcție – cea a distrugerii adversa-
rilor. Adversarii sunt corupți, hoți, 
neserioși, mincinoși și trebuie luați 
la pumni ori de câte ori se poate. 

Țara e la un pas de dezastru pentru 
că indivizii care au guvernat-o au 
spoliat-o până când e aproape de 
a-și da obștescul sfârșit, spumegă 
personajele care atacă demnitatea 
de parlamentar. E drept, aici fie-
care folosește o matematică pro-
prie, dedicându-se unei perioade 
clare de timp pentru că toți au fost 
la guvernare într-un moment sau 
altul. Prin urmare, încearcă o deli-
mitare clară a celor răi de ei înșiși, 
cei buni și care au făcut lucruri 
excepționale dacă vine vorba de 
propria lor prestație.

Mai nou, arsenalul războinici-
lor s-a îmbogățit cu expresii și mai 
grave: trădător de țară, trădător de 

neam, agent aflat în slujba interese-
lor străine. Nu mai contează nicio 
regulă. Oameni care au ocupat 
cele mai mari demnități în stat s-au 
înarmat cu zoaie și le revarsă asu-
pra noastră. Bunul-simț și decența 
s-au topit de tot sub arșița vorbe-
lor șuierătoare, iar sub pretextul 
etichetei de emisiune electorală, 
majoritatea moderatorilor permit 
delirul oricui are drept la timpii de 
antenă sau a plătit pentru participa-
rea la dezbaterile televizate.

...Stau în picioare, îmbrăcat, scot 
aburi pe gură și urmăresc o dezba-
tere electorală. Televizorul nu are 
sunet.

Granița de la rechizitoriul 

necontenit la ridicol e foarte sub-
țire. Încercați să urmăriți prestațiile 
de la televiziuni fără sonor. Urmăriți 
gesturile, privirile, mimica, atitudi-
nea prestatorilor de servicii electo-
rale. Regizorii filmelor mute ar păli 
de invidie, ei nu au avut actori atât 
de talentați care să producă atâtea 
stări doar stând pe scaune. Dacă veți 
porni sonorul, veți avea surpriza să 
auziți cascade de cuvinte răstite cu 
dușmănie. Candidații vorbesc unul 
peste altul, miza lor e să-și rostească 
monologul indiferent de spusele 
interlocutorilor. Așa că, de multe 
ori, toată lumea vorbește deodată, 
un simultan de gargară furioasă și 
arogantă. Am scris de candidați, 

dar nici cu doamnele care se bat 
pentru Parlament nu mi-e rușine.

Nici Ziua Națională nu e scu-
tită de tensiunea războiului politic, 
rețeta rechizitoriului se aplică și 
aici, unii nu au loc de alții și invers, 
iar elita noastră politică refuză 
să priceapă că 1 Decembrie nu e 
ziua lor, nu e ziua partidului lor și 
că dezacordul lor nu se îndreaptă 
împotriva inamicului politic, ci 
împotriva unui simbol al națiunii.

Trebuie să admit că avem și o 
oarecare cantitate de oferte elec-
torale. Deși au producători diferiți, 
acestea seamănă între ele: vom avea 
mai mult, mai bun, mai din plin 
orice, de la drumuri și autostrăzi la 
salarii și pensii. O sumă de promisi-
uni generoase tipărite pe pliante și 
fluturași colorați. Diferența o face 
încrederea. E important să credem 
în noi, în români, în România sau în 
instituțiile statului, spun pliantele și 
afișele, contrazicându-i pe cei care 
cred că ar trebui să avem încredere 
în candidații care ne cer votul.

...Focul pornește greu, lemnele 
sunt ude. Bătrâna l-a aprins folo-
sind fluturași de campanie distri-
buiți în sat de echipe de partid. A 
folosit mai multe petice de hârtie, 
de mai multe culori, de la toate 
partidele care astfel au reușit să 
facă un lucru bun împreună. Vede 
că mă uit la televizor. „Arză-i-ar 
focul“, scrâșnește femeia, îndrep-
tându-și broboada. Iese din odaie 
cu găleata cu cenușă. Poimâine e 
Ziua României. La mulți ani!

 ...Undeva la țară, în România fără asfalt și încălzită cu lemne, mamaia se pregătește să aprindă focul. 
Curăță cenușa, o împinge prin grătarul de fier din sobă, apoi o scoate cu o lopățică de fier într-o găleată  
de plastic. „O împrăștii la găini”, spune femeia cu broboadă neagră pe cap

Tudor 
ARTENIE

Diring-diring! Diring-
diring! Diring-di..

– Spuneți!
– Alo, bună ziua, faceți-mi vă 

rog legătura la regulatorul CFR.
– Ăăăă, dați-mi un număr.
– 42.
– Ce număr e ăsta?
– Un număr. Mi-ați zis să vă 

spun un număr. V-am zis: 42.
– Nu domle, un număr de 

interior.
– Păi nu am sunat la centrala 

CFR?
– Ba da.
– De 30 de ani sun la numărul 

ăsta unde, de obicei, răspundea o 
doamnă. Îi ceream Biroul de miș-
care al Regulatorului și ea făcea 
legătura.

– Ăăăă, am aici un caiet și 
zice șef de gară și…nu găsesc 
Regulator. Îmi trebuie un interior.

– Dar dumneavoastră cum ați 
ajuns să răspundeți la telefonul ăsta 
deși sunteți atât de incompetent?

– Auziți, pe mine să nu mă luați 
cu ăstea. Știți de reducerile de 
personal?

– Știu dar nu mă interesează. 
CFR-ul are o centrală telefonică, 
acel cineva care răspunde la numă-
rul centralei trebuie să știe să îți 
facă legătura. Și atât.

– Păi eu nu știu și nu pot să vă 
ajut.

Zdrang!!
Biletul de tren Brașov-

București, 167 de kilometri, 
costă 49 de lei. Trenurile nu vin 

niciodată la timp, sunt murdare și 
put. Îmbrăcați în veste portocalii, 
rezemând în cozi de lopeți capete 
de lombrozieni, muncitorii care 
trebuie să repare linia ferată își 
aruncă insulte și se hârjonesc prin-
tre pietrele terasamentului și apoi, 
cu măruntele lor vieți umflate ca 
niște picioare strânse 9 ore în pan-
tofi cu un număr mai mic, trag la 
odihnă la rădăcina vreunui brad.

Cum să cred că oamenii ăștia 
stricați pot să repare ceva?

Acum câteva zile, profesorul 
Boia spunea că nu se mai fac nici 
politicieni ca pe vremuri. Că nici 
ardelenii nu mai sunt ceea ce erau 
înainte. Că una era Maniu și alta 
este Cioloș.

Subnutrirea educațională a 

făcut ca piscurile noastre să fie 
delușoarele de acum 80 de ani.

Ați auzit de reducerile de 
personal?

Nu, nu e asta. Reducerile sunt. 
Ce-i drept. Dar reduceri în noi.

Suntem găunoși.
Avem în noi o puținteală de 

alimentară comunistă. Cu rafturi 
pustii, amintindu-ne în goliciunea 
lor de o abundență pe care ar fi tre-
buit să o susțină. Unde dracu a ple-
cat marfa? De ce nu se mai găsește 
nimic?

Nici măcar politețe.
Pentru că sunt vremuri grele, de 

tranziție.
Când oameni stricați încearcă 

să repare țara.
Toți ceilalți au plecat sau au 

murit. Și modelul lor oricum a fost 
scos din fabricație.

Cum poți să repari o țară când…?
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1500 de oameni, 1500 de 
suflete românești, s-au ală-
turat crezului românesc, au 

venit lângă oamenii de la ALDE, 
pentru ca împreună să realizăm 
crezul suprem, împreună să con-
struim premisele împlinirii aces-
tuia și anume, împreună să redăm 
România românilor.  Democrația în 
general în Romania și democrația 
liberală ca și concept de platformã 
politicã se află într-un moment 
precar. Valorile individuale sunt 
aproape anulate iar valorile națio-
nale,  dragostea de țară și mândria 
de a fi român, sunt împinse spre a 
deveni concepte abstracte. Suntem 
în țara lui „guvernul meu“, suntem 
în țara unde sărbătoarea națio-
nală de Întâi Decembrie a devenit 
o sărbătoare a unui cerc închis. 
Pericolul pentru națiunea românã 
este mare. În acest context de grea 
cumpănă, pentru salvarea valo-
rilor naționale și individuale s-a 
procedat la fuziunea ALDE -PND. 
Avem rugămintea să nu se înțeleagă 
greșit, noi, ALDE, nu am preluat 
organizația PND, nu am preluat 
filiale. Am primit în sufletul ALDE 
oameni, am primit 1.500 de enti-
tăți vii, 1500 de români vii și ade-
vărați și împreunã vom reda locul 
binemeritat valorilor românești în 

România. Documentele fuziunii 
prin absorbție au fost semnate la 
sediul ALDE din Brașov, la sem-
narea fuziunii au fost prezenți din 
partea PND domnul Frențiu Ioan 
- președintele filialei Brașov, dom-
nul Ovidiu Grădinar fostul can-
didat la primãria Brașovului. Din 
partea ALDE, printre alții au fost 
prezenți, Remus Borza candidat la 
Camera Deputaților, Ștefan Ciolan 
candidat la Camera Deputaților, 
Laura Bratosin candidat la Senat 
și Bogdan Motoc, candidat la 
Camera Deputaților. Este nevoie 
tot mai mult de creionarea unei 
a treia forțe politice în România, 
care să contrabalanseze cu cele 
două blocuri politice existente la 
ora actuală, o a treia forță politicã 
ce trebuie să fie o contrapondere a 
celor doi monoliți ideologici exis-
tenți în arena politică româneascã. 
Aceasta a treia forță politică își pro-
pune să slujească interesul public și 
cetățeanul, sã facă din binele public 
un scop în sine. Militează pentru 
respectarea și apărarea drepturilor 
și libertăților individuale ale omu-
lui, susține și promovează capita-
lul autohton, clasa antreprenorialã 
româneascã și profesiile liberale. 
Din evidența fățișă a faptului că 
atât ALDE cât și PND împãrtãșesc 

aceeași viziune și același crez poli-
tic, ale căror valori, sunt date de 
relația de interdependență dintre, 
libertate, democratie și prosperi-
tate, pe respectarea și însușirea fără 
echivoc a atributelor libertăților 
civile, economice  și politice, pro-
movarea unei justiții adevărate și 
corecte, a responsabilității si soli-
darității sociale, s-a hotărât integra-
rea ca membrii cu drepturi depline 
a 1.500 de oameni de la PND 

Brașov,  în ALDE Brașov, oameni 
care au înțeles să părăsească PND 
și să se înscrie la ALDE. În baza 
protocolului încheiat, domnul Ioan 
Frențiu va fi numit co-președinte 
al Organizației Municipale ALDE 
Brașov, de asemenea se vor crea trei 
funcții de vicepreședinți în cadrul 
ALDE pentru membrii veniți de 
la PND Brașov. Suntem în prag de 
decembrie,  suntem în prag de Întâi 
Decembrie, drept pentru care pot 

spune cu mâna pe inimă, o inimă 
de român,  că este chiar voința lui 
Dumnezeu ca această mica unire 
de suflete între ALDE și PND, să 
se concretizeze, să se nască cu doar 
câteva zile înainte de Ziua Marii 
Uniri a românilor, pentru ca împre-
ună cu cele 1.500 de suflete, oame-
nii de la ALDE să redea România 
românilor.

Remus BORZA, candidat 
ALDE la Camera Deputaților   

Fuziune de suflete 
și crez românesc 
 La data de 28-11-2016, la sediul ALDE Brașov a 
avut loc fuziunea prin absorbție între ALDE Brașov 
si Partidul Național Democrat filiala Brașov

 Candidatul ALDE la Senat Laura 
Bratosin, se întreabă: „Violența 
împotriva femeilor este oare 
un flagel de neoprit?!“ Violența 
împotriva femeilor este un subiect 
sensibil și dureros. Fenomenul 
nu ar trebui să-şi aibă locul într-o 
Românie Europeană. Flagelul este 
prezent nu numai în familiile 
defavorizate sau în mediul rural, 
il întâlnim și în mediul urban și în 
familii intelectuale 

Violența împotriva femeii este în 
toată lumea, dar niciunde nu există 
vorba populară: „Femeia trebuie 

bătută chiar și fără motiv, pentru că știe 
ea de ce!“ Implementarea normalului ar 
fi abordarea prin politici publice. Dna 
Bratosin vine în întâmpinarea ONG-urilor 
conduse de dna Maria Săsărman și dna 
Gabriela Braga care aduc dovezi de bune 
practici din Spania, prin Ambasadorul 

Spaniei, din Germania, prin Ambasadorul 
Germaniei și din Austria, fiecare explicân-
du-ne stadiul implementării Convenției de 
la Istanbul. Scopul Convenției: protecția 
femeilor împotriva formelor de violență și 
prevenirea și urmărirea în justiție, elimina-
rea violenței împotriva femeilor și a violen-
ței domestice;  de a contribui la eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor și de a promova egalitatea între 
femei și bărbați; de a proiecta politici pen-
tru protecția și asistența victimelor violen-
tei împotriva femeilor si a violenței domes-
tice, etc. 

Doamna Bratosin ne informează despre 
organismele din Romania din domeniu. 
Vorbim de prima întâlnire a Comitetului 
Interministerial pentru Prevenirea și 
Combaterea Violenței în Familie. Acesta s-a 
înființat prin Memorandum al Guvernului 
României, la propunerea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, prin ANES, și are 
rol consultativ în prevenirea și combaterea 
violenței domestice. Din statistici situația 
la nivelul 2014 - 2015 este îngrijorătoare,  
în prezent, emiterea ordinului de protecție 

pentru victima unei violențe domestice 
dureaza, 30 de zile, cu 7 zile mai puțin decât 
in 2014, dar timpul tot este prea lung si vio-
lenta e continua. 

Din 1771 de cereri de emitere a ordi-
nelor de protecție in 2014-2015, 91,8% au 
fost cerute de femei.  Altă cifră sinistră este 
numărul de sesizări de violență în familie 
la nivelul anului 2014, primit de la Direcția 
pentru apelul unic de urgență 112 si anume 
40.745 de sesizări. Laura Bratosin ne spune 
ca: „Pentru acest subiect trebuie făcut mai 
mult la nivel de Stat. Esența este concepția 
legii și ca viitor senator voi fi direct și nemij-
locit implicată în elaborarea legislației, mă 
voi implica personal, existând pârghiile 
necesare să o fac.  Este păcat că încă suntem 
„aici“. Nu mai știm să ne învățăm fetele că 
au dreptul de a NU fi abuzate, să se com-
porte demn. Au dreptul la egalitate de șanse 
la fel ca bărbații! O educație în acest sens cu 
siguranță nu ar face rău nimănui. Poate ar 
trebui să ne îndreptăm cu educația și spre 
partea masculină de o anume factură, să 
înțeleagă că Nu, înseamnă NU atunci când 
vine vorba de abuzuri. Sau mai simplu, NU, 
înseamnă NU in orice împrejurare.“

Demnitate pentru femei!Laura Bratosin 
candidatul ALDE 
pentru Senat: 



Colegii mei de partid mi-au suge-
rat că trebuie ca la intrarea în 
campania electorală, pe lângă 

pregătirea obișnuită, să am și un cont de 
Facebook. Aveam unul, era inactiv, deci 
mă „încadram“.

Și ce să vezi, după ce am postat câteva 
dintre propunerile PSD făcute cetăţenilor 
prin programul de guvernare, am și avut 
primele reacţii. Sigur, nu așteptam nici 
laude, nici felicitări, dar ce a urmat m-a 
uimit. Am început să primesc huidiueli, 

invective, să fiu încadrat direct în categoria celor care au distrus, min-
ţit, furat. Nu am întâlnit nici măcar un argument logic, explicat calm. 
Eventual acela să fi fost urmat de înjurături. Așa am fost contrazis, prin 
cuvinte grele. Exact reacţia unor adversari politici în această campanie.

Se naște întrebarea: Ce fel de „socializare“ am mai ajuns să facem 
în aceste condiţii? Nu spune nimeni că trebuie să stai obligatoriu de 
vorbă cu un politician, să te împrietenești cu el, chiar și pe Facebook 
dar trebuie sa te informezi și să vii cu argumente. Lupta de ideii con-
tează în final. Știu, vor spune câţiva, este reacţia celor ale căror aștep-
tări au fost înșelate. Da, dar nu de mine, nici de colegii mei de listă de 
aici, din Brașov. Și eu am așteptări pentru că știu în cei 16 ani de admi-
nistrație că se poate; cu o singură condiție să vrei și să ai capacitatea să 
spui NU atunci când trebuie.

Le mulţumesc, totuși, celor care au postat cuvintele grele în nume 
personal. Am o bucurie aici, că libertatea de exprimare este un concept 
pe care și-l poate exercita oricine. Sigur, nu știa nimeni de Facebook 
în 1989, dar aceasta a fost una dintre ideile pentru care am ieșit si eu 
atunci în stradă. Curajul însă, ar putea să fie însoţit și de argumente.

Cât despre ce am postat eu, ca o formă de comunicare cu alegătorii, 
cărora le și strâng mâna când ne vedem pe stradă, pot să fie socotite 
sloganuri. Eu, unul, cred în ce spun și scriu.

M-am „luptat“ 12 ani cu toleranţele și rugozitatea și am făcut 
utilaje pentru fabricile de rulmenţi. Am muncit 12 ani la Protecţia 
Consumatorilor și am rezolvat peste 12.000 de reclamaţii. La fel și ca 
prefect, m-am confruntat cu probleme și am reprezentat un guvern de 
care sunt mândru, căci a făcut ceva pentru România: un Cod Fiscal, 
locuri de muncă, creșteri de pensii, reîntregiri de salarii.

De aceea, stimaţi cetăţeni, toată viaţa în muncă am căutat argu-
mente in problemele abordate. Le aștept și eu de la cei care până acum 
au avut doar curajul, dar nu și știinţa de a combate. Sunt și pe teren, și 
pe Facebook, dar și în paginile ziarelor. PSD a venit cu un program de 
guvernare, coerent, doar citiți-l și analizați-l și haideţi să-l dezbatem, ca 
să știm ce facem în 11decembrie.

Mihai MOHACI, candidat la Camera Deputaților
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La mulți ani, România! Să îți continui 
existența milenară și să demonstrezi, 
prin propriile forțe, că înglobezi în tine 

tot ce poate fi mai frumos – oameni, resurse, 
natură desăvârșită și valori incontestabile! Se 

împlinesc 98 de ani de la existența ta în această 
formă și, de veacuri, reușești să înfrunți vitregi-
ile și să progresezi... poate mai încet, dar sigur.

În complexitatea sa, iubita noastră 
țară are capacitatea de a ne oferi 

minunății desăvârșite, pre-
cum și situații aflate la 
limita subzistenței. De 
la paradisul natural, la 
„comorile“ tradiționale, 
de la amalgamul de 
resurse naturale la inven-
tivitatea românilor, de la 
mondenitățile zilnice la 
copii care cerșesc pentru 
a mânca, de la dragostea 
de țară până la ura pentru 

propria origine... de la unitate până la dezbi-
narea declanșată de discursul urii.

Acesta este cruntul adevăr... suntem 
oameni frumoși, dar avem tendința de a ne 

autodistruge...
Așadar, ÎNCOTRO, frați români? 

Alunecăm pe drumul pierzaniei sau îndrăz-
nim să credem în România și în capacitatea 
sa de a se reinventa?

Aplecăm urechea la circul oferit zilnic 
de cei care nu au capacitatea de a oferi solu-
ții? Preferăm superficialitatea, aruncatul 
cu noroi în locul proiectelor concrete și al 
măsurilor menite să confere un trai decent? 
Ne lăsăm păcăliți de vorbe goale, fără a lua 
în calcul faptele concrete? Pierdem timpul să 
căutăm vinovați? Acceptăm să fim dezbinați, 
desconsiderați și tratați precum cerșetorii?

Trebuie să depășim etapa stagnării, a 
acuzelor și a scuzelor. Este momentul să ne 
orientăm către adevăratele nevoi – sănătate, 
învățământ, dezvoltare economică (indus-
trie, turism și agricultură) și creșterea econo-
mică resimțită în buzunarul fiecărui cetățean!

Suntem responsabili de viitorul acestei 

țări! Avem datoria morală față de înaintașii 
care s-au sacrificat pentru ca noi să existăm 
ca națiune! Avem obligația față de urmașii 
noștri care nu mai trebuie să fie generații de 
sacrificiu. Trebuie să acționăm cu deplină 
responsabilitate și profesionalism! Istoria ne 
obligă la fapte!

Alegerea este a fiecăruia dintre noi: pro-
gres sau stagnare? Trai decent sau mila gru-
purilor de interese străine? Unitate sau dez-
binare? Românie prosperă sau colonie din 
lumea a treia? Dragoste de țară sau trădare? 

Împreună putem să redăm gloria acestei 
țări, putem să redăm demnitatea fiecărui 
român, putem să asigurăm tuturor un viitor 
aici, acasă! Îndrăznește să crezi în România...
pentru că merită!

La mulți ani, scumpă țară! La mulți ani, 
frate român!

Marius DUNCA, 
Candidat PSD pentru Senat

La Mulți Ani, România! 
Dar, încotro?

Comandat de PSD Brașov. Editat de SC ABC Medianet Galaxy SRL. Cod unic AEP 11160007

Liviu Dragnea a anunțat că, în cazul în care PSD 
va forma Guvernul, atunci va fi înființat un nou 
Minister, care se va fi dedicat oamenilor de afaceri. 

„Pentru că vrem să dăm o importanță foarte mare oamenilor 
de afaceri, dacă vom obține încrederea populației, vom pro-
pune înființarea Ministerului IMM-urilor, Antreprenoriatului 
și Turismului”, a declarat președintele PSD.

Scăderea creșterii economice anunțată de INS de la 
5% la 4,4% este un semnal prost, care arată incompetența 
actualului Guvern, incapabil să gestioneze eficient trebu-
rile economiei. Vestea bună este că acest guvern nu mai 
are nici o lună.

Acesta este un efect al incapacității Guvernului de a 
atrage fonduri europene și al scăderii investițiilor. PSD 
va modifica modelul economic de dezvoltare pentru 
a asigura sustenabilitatea creșterii economice. PSD va 
îmbina măsurile de relaxare fiscală cu relansarea investi-
țiilor. Prin FSDI, dar și cu ajutorul fondurilor europene, 
PSD va creștere substanțial rata de investiții.

Care este bilanţul de mandat al guvernării Dacian 
Cioloș? Premierul ne va prezenta tot felul de statistici și 
cifre care stau liniștitie pe hârtie fără să producă niciun 
fel de beneficiu pentru români.

În realitate, statisticile care contează confirmă că actu-
alul guvern este și va rămâne în istorie „Guvernul Zero“:
 zero fonduri europene atrase
 zero scăderi la preţul medicamentelor deși legea 

stipula acest lucru
 zero investiţii pentru medicamente destinate per-

soanelor cu Hepatită C în stadiul III
 zero subvenţii date la timp
 zero reforme semnificative demarate
 zero autostrăzi 
Tehnocraţii trăiesc în continuare de pe urma rezul-

tatelor foarte bune obţinute de guvernarea PSD.  Dacă 
nu pleacă la iarnă, toată munca depusă de noi pentru a 
aduce România pe creștere economică va fi pierdută.

Ceea ce tehnocraţii nu înţeleg este că orice creștere 
economică este inutilă dacă este doar o cifră pe hârtie. 
Viziunea noastră ca partid este că toate rezultatele bune 
pe care o economie le înregistrează trebuie să se vadă 
imediat în buzunarele românilor. Asta am făcut în 2012-
2015, asta vom face și începând de la anul, dacă românii 
își pun la urne încrederea în noi.

Haideţi să vedem pe scurt topul eşecurilor guver-
nării Cioloş:
 Guvernul cu cei mai mulţi miniștri schimbaţi pen-

tru incompetenţă sau gafe
 Guvernul cu cele mai multe declaraţii dispreţui-

toare la adresa românilor
 Guvernul cu cei mai mulţi miniștri puși de 

multinaţionale
 Guvernul cu cele mai multe case pe cap de ministru
 Guvernul cel mai departe de popor, deși a fost 

acceptat de stradă în 2015
 Guvernul cel mai puțin legitim de după 1989 

(Guvernul Isărescu era politic)
 Guvernul care vrea să conducă România fară să 

participe la alegeri
 Guvernul cu cele mai puține fonduri europene atrase. 
Partidul Social Democrat în schimb, ARE SOLUȚII: 

Fondul Severan de Dezvoltare şi Investiții. Sarcina 
noastră este să atragem prin intermediul acestui fond 
de investiții peste 25 de miliarde de lei care vor fi inves-
tiți în autostrăzi și căi ferate de mare viteză, în sisteme 
de irigații, în spitale, în energie, în fabrici noi din dome-
niul procesării cărnii, a fructelor și legumelor, produ-
selor farmaceutice și componente pentru industria de 
apărare. Județul Brașov și , implicit, municipiul  Făgăraș 
vor renaște.

Mihai POPA, 
candidat la Camera Deputaților

PSD are soluții viabile și 
coerente pentru România

Haideţi 
să dezbatem!
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Dincolo de mecanismele 
fundamentale ale corupției 
studiate de specialiști se 

ascund consecințele, adevărate 
drame sociale trăite constant de 
majoritatea oamenilor acestei țări. 
Corupția ucide atât  individual cât 
și Colectiv! Șpaga, traficul de influ-
ență ori abuzul în funcție au ajuns 
deseori să fie ambalate democratic 
și protejate prin lege. Pe când occi-
dentalii experimentau neîntrerupt 
modele de eficientizare a muncii, 
la noi se încetățenea un model 
al omului „realizat în viață“, indi- 
ferent de preț și de metode. Mai 
gravă este transmiterea sub forma 
unui veritabil învățământ alterna-
tiv, firește neoficial, a corupției ca 
modus vivendi, inevitabil și toto-
dată dezirabil. Cele mai recente 
studii așează țara noastră pe primul 
loc din Europa în ceea ce privește 
nivelul corupției, cu un procent 
de 40%. Pe verticală, traseele de 
corupție traversează constant clasa 
politică. Paradoxal este faptul că, 
deși prezentăm cel mai mare pro-
cent de insatisfacție la adresa clasei 
politice, suntem singurii care, de 
mai bine de 26 de ani, nu am avut 

niciun miting împotriva corupției 
iar implicarea la acțiuni anti-corup-
ție este minimă. Tot ce am putut 
spune mereu este că gradul de tole-
ranță la corupție depinde de gradul 
de educație. Ceea ce nu ne-a împie-
dicat să ne lamentăm atunci când 
s-au introdus camere de luat vederi 
la examenul de bacalaureat. Și ast-
fel are loc un efect de contagiune, 
inclusiv între generații, care am- 
plifică și dezvoltă constant fenome-
nul corupției. Ideea de a fi şmeker e 
considerată nu doar acceptabilă, ci 
îmbracă o formă de mândrie. Mai 
mult, unii au ajuns să cultive chiar 
un adevărat spirit competițional și 
inovativ în privința metodelor de 
corupție. 

În acest spirit, eu, Gabriel 
Antohe, candidat la Senatul 
României din partea PMP voi lupta 
pentru:
 Accederea în funcții şi dem-

nități publice exclusiv a oameni-
lor integri şi care au făcut dovada 
profesionalismului de-a lungul 
anilor;
 Introducerea în programa 

şcolară a unor ore cu caracter 
obligatoriu, în cadrul celor de 

cultură civică, de ,,meritologie și 
anticorupție“. Tinerii sunt primii 
care trebuie să conştientizeze că 
prin actele de corupție se fură de 
la noi toți şi că acest fenomen se 
hrăneşte şi din atitudinea pasivă 
a celorlalți;
 Înființarea unui mic 

departament de analiză şi 
comunicare permanentă a 
nivelului prejudiciilor financiare 
aduse bugetului de stat de 
fenomenul corupției, structură 
care să se afle în contact nemij-
locit cu presa şi societatea civilă;
 Realizarea de programe 

media educaționale de preve-
nire, recunoaştere şi descurajare 
a corupției, care să conțină şi 
explicarea prin exemple concrete 
a mecanismelor de corupție atât 
de la noi cât şi din alte țări dez-
voltate. Aceasta pe principiul că 
metodele de corupție au un anu-
mit caracter de universalitate.
 Respingerea ideii de 

„răspundere nuanțată“ a celor 
care fraudează banul public. 
Amenajarea unor parcuri şi spații 
de joacă nu scuză marile acte de 
corupție.

România, model 
performant de Corupție?
 Viciu social străvechi, corupția reprezintă o formă 
de automotivare puternică pentru foarte mulți 
dintre cei care vor să parvină în funcții, de obicei 
publice. Sau poate că pur și simplu  dorința de a 
avea mâine mai mult decât astăzi îi predispune pe 
mulți la actul reciproc al coruperii 

Mai gravă este 
transmiterea sub forma 
unui veritabil învățământ 
alternativ, firește 
neoficial, a corupției ca 
modus vivendi, inevitabil 
și totodată dezirabil. Cele 
mai recente studii așează 
țara noastră pe primul 
loc din Europa în ceea ce 
privește nivelul corupției, 
cu un procent de 40%

Gheorghe Gabriel ANTOHE
candidat din partea  

Partidului Mişcarea Populară  
la Senatul României

Comandat de PMP Brașov. Editat 
de SC ABC Medianet Galaxy SRL

Cod unic AEP 11160002

 Ca director al Agenţiei 
Metropolitane de Dezvoltare 
Durabilă Braşov am coordonat 
şi atras finanțări în zonă pentru 
proiecte europene cu o valoare 
de peste 250 de milioane de 
euro. Sunt fonduri de care 
beneficiază aproape 400.000 de 
cetăţeni

Cunosc necesitățile comunităților 
Zonei Metropolitane Brașov și 
dacă astăzi Zona Metropolitană 

Brașov este una dintre cele mai atractive 
din România, acest lucru se datorează echi-
pelor pe care le-am coordonat împreună cu 
primarii localităților și datorită faptului că 
am reușit să scoatem elementul politic din 
activitatea agenţiei, iar oamenii s-au con-
centrat pe accesarea de fonduri europene.

Dintre proiectele majore pentru care 
am acordat asistență în scrierea cererilor 
de finanțare sau în implementare amin-
tesc: realizarea drumurilor de acces în 
Zona economică Coresi, realizarea pasa-
jului rutier peste calea ferată de pe strada 
Independenţei, din cartierul Tractorul, 
modernizarea iluminatului public prin 

crearea sistemului de telegestiune și 
supraveghere video a spaţiului public 
din Brașov, construcţia a 44 de locuinţe 
sociale în urma reabilitării fostului cămin 
de la Uzina II, spaţiu neutilizat, lucră-
rile de dublare a pasajului rutier Fartec, 
din municipiul Brașov, crearea centrului 
multifuncţional de servicii sociale din 
Brașov, reabilitarea centrului istoric din 
Codlea, realizarea centrului comunitar 
din comuna Vulcan, judeţul Brașov, rea-
lizarea accesului rapid la Cetatea Râșnov, 
printr-o instalaţie de transport tip lift pe 
plan înclinat.

În calitate de senator al României 
voi continua să susțin dezvoltarea zonei 
metropolitane Brașov și îmbunătățirea 
legilor din România. Este necesară și voi 
sprijini reglementarea calitativă și inova-
tivă a legilor cu impact direct în activită-
țile administrației publice locale. În cali-
tate de membru al Camerei decizionale 
a Parlamentului României voi optimiza 
instrumentele de aplicare în mod corect și 
unitar a legilor ce reglementează proprie-
tatea publică.

Totodată, pentru o planificare durabilă 
a dezvoltării comunităților, voi iniția o lege 

ce va reglementa metodologia de avizare 
a strategiilor de dezvoltare locală, aceasta 
neexistând în acest moment, dând posibi-
litatea administrațiilor locale să țină docu-
mentele de planificare strategică într-un 
sertar, lipsind comunitățile de viziune, 
strategie, planificare, acțiune, rezultate. 
Dezvoltarea continuă pentru omul din 
comunitate!

Am în plan dezvoltarea de proiecte 
pentru mediul de afaceri prin care să 
reducem la 16% valoarea maximă a ori-
cărui impozit (profit, venit, TVA, costuri 
salariale, etc)  precum și scutirea de impo-
zite, mai puțin TVA, pentru cei care își 
deschid o afacere pentru prima oară pe o 
perioadă de 3 ani.  Este important să avem 
un impozit diminuat pe venit de maxim 
5%, pentru persoanele până în 25 de ani 
și a celor peste 55 de ani pe o perioadă de 
2 ani dacă sunt angajate din șomaj. Mai 
mult, voi susține înființarea unui fond de 
dezvoltare locală în fiecare regiune pentru 
finanțarea IMM-urilor pentru dezvoltarea 
de noi investiții. Dezvoltarea continuă!

Comandat de PNL Brașov, Editat  
de SC ABC Medianet Galaxy SRL

COD AEP 11160004

Brașov înainte. Dezvoltarea continuă!



6 FAPT DIVERS
numărul 44, 2-8 decembrie 2016

Pusă 
pe poante 

Karla TITILEANU
decorator

Nu-i fetiţă pe planetă să nu se viseze 
balerină, cum nu-i mamă care 
să nu-și vadă fiica mare dansa-

toare și s-o trimită astfel la lecţii specifice. 
Fascinaţii tutu-ului se termină însă odată 
cu urcatul pe poante, căci acolo intervin 
bătăturile și bășicile, degetele îndoite, 
vânătăile care nu se mai vindecă, toate 
purtând un singur cuvânt. CHIN. Evident, 
lumea baletului este fascinantă, nu doar 
prin prisma mișcărilor de dans atât de fru-
moase, ci și prin faptul că ea trimite în jur 
o sumedenie de motive pe care le putem 
transpune în modul de amenajare a unei 
încăperi. 

De la simpla, dar complicata cutiuţă 
muzicală, al cărei capac dezvelește apari-
ţia unei frumoase balerine ce se învârte pe 

ritmul muzicii, la un sticker 
lipit pe perete ce repreyintă 
o figură pe poante, este un 
întreg univers. 

Dominante în amenajă-
rile care au ca inspiraţie bale-
rina, sunt culorile pastel. Din 
alburi diafane, spre roz des-
chis, bleu ciel și verde mentă, 
la nuanţe calde de ceige și 
crem. Cromatica este una 
discretă, romantică, boemă 
și nu susţine aglomerări de nuanţe și culori 
puternice. De aceea, tocmai tonurile de 
roz sunt cele mai căutate și favorite pentru 
camerele de fetiţe. 

Odată trecută vârsta copilăriei, se poate 
opta pentru un decor inspirat de tema 
baletului, păstrându-se elemente specifice, 
dar alegând opţiuni mai curajoase și poate 
mai apropiate de modern, deși este destul 

de dificil să combini un tutu și o siluetă 
de balerină cu un zid din beton. Dar, un 
designer bun va știi să facă asta cu succes. 
Evident, alegerile cele mai potrivite rămân 
în sfera pastelurilor, pentru a crea o atmo-
sferă boemă, dichisită și ușor prăfuită în 
povești. 

Dacă însă vreţi să păstraţi doar ideea 
de balet, se pot crea amenajări în care se 
intervine cu accesorizări adaptate la restul 

decorului. Liniiile trasate de mișcările 
dansului pot fi regăsite în linii ale mobili-
erului, modelelor de drapaje și tapiserii, 
imagini stilizate cu balerine și apoi înră-
mate modern, puse apoi pe pereţi într-un 
joc al baletului pe o scenă, verticală însă. 
Scenarii și  înșiruiri de figurine care încon-
joară camera sau te privesc de sus de parcă 
te transformă într-o marionetă. Totul pe 
poante.

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

Victor Babeș merita Premiul Nobel
 În urmă cu o lună, comemoram 
90 de ani de la moartea lui Victor 
Babeș. Evenimentul a trecut prea 
puțin observat. Lumea românească 
este mereu ocupată să se lupte 
pentru putere (politicienii) sau 
să supraviețuiască (oamenii 
obișnuiți).

Desigur, toată lumea a auzit de Victor 
Babeș. Toți bucureștenii știu că există 
un spital care poartă numele savantu-

lui român (Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
și Tropicale „Dr. Victor Babeș“). Căutările pe 
Google relevă mai întâi existența spitalului 
bucureștean și apoi a Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul 
Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor 
Babeș“, tot din București, institut recunoscut 
în întreaga lume. De asemenea, la Timișoara 
există un spital cu acest nume, iar universita-
tea de medicină din acest oraș se mândrește 
cu același nume. Se cuvine, în aceste vremuri 
tulburi, să fac un scurt remember.

Victor Babeș s-a născut la 28 iulie 1854 
la Viena, dintr-un tată român bănățean și o 
mamă austriacă. Vicenţiu Babeș, tatăl viito-
rului savant, a fost și el o personalitate. A fost 
membru fondator al Societăţii Academice 
Române, unde a condus Secţiunea Istorie. 
Deputat în Dieta din Viena, lider al Partidului 
Național Român, Vicențiu Babeș a fost un 
luptător pentru drepturile românilor din 
Transilvania.

Victor Babeș a fost al doilea copil al fami-
liei. Biografii săi vorbesc despre o înclina-
ție a sa pentru teatru, pasiune pe care ar fi 
părăsit-o atunci când a fost martor al morții 
surorii sale, Alma, care suferea de tubercu-
loză. S-a îndreptat spre medicină. A intrat la 

Facultatea de Medicină din Viena, apoi a fost 
asistent la catedra de anatomie patologică a 
Facultății de Medicină din Budapesta.

Susține doctoratul la Viena, apoi, între 
1881 și 1887 devine doctor docent și pro-
fesor de histopatologie la Facultatea de 
Medicină din Budapesta. A făcut nenumărate 
călătorii de studii la München, Heidelberg, 
Strasbourg, Paris și Berlin și a colaborat 
cu mari savanți ai vremii. Printre aceștia - 
Robert Koch și Louis Pasteur.

Munca sa științifică e impresio-nantă. La 
30 de ani a descoperit granulațiile din cito-
plasmă, care de atunci se numesc „granula-
ţiile Babeș-Ernest“. Descoperă corpusculii 
virotici din celulele creierului animalelor tur-
bate - „corpusculi Babeș-Negri“. Descoperă 
serul care neutralizează microbii (serul 
imun) și pune la punct o metodă proprie de 
vaccinare antirabică. Inventează un nou tip 
de termostat pentru laborator.

În 1900, identifică sporozoarii intracelu-
lari nepigmentați (microorganisme parazite) 
care produc Febra de Texas la pisici și îmbol-
năvesc, de asemenea, ovinele și bovinele 
- „babesia“. Boala capătă și ea numele savan-
tului român – „babesioză“. Implicat social, 
cercetează bolile sărăciei și face studii despre 
lepră, pelagră, difterie, holeră.

La numai 31 de ani, în 1885, Victor Babeș 
publică, împreună cu A.V. Cornil, primul tra-
tat de bacteriologie din lume: „Les bacteries 
et leur role dans l’anatomie et l’histologie 
pathologiques des maladies infectieuses“. De 
precizat faptul că savantul francez A.V. Cornil 
a semnat Tratatul pentru a ajuta la publica-
rea acesteia. După războiul din 1870-1871, 
Franța respingea orice amintea de Germania 
învingătoare, iar Victor Babeș, pentru că 
mama sa era austriacă, iar el studiase în multe 

școli germane, era privit ca german.
Academia Franceză de Științe, la pre-

siunea lui Louis Pasteur, acordă tratatului 
„Premiul Monthyon“. Lucrarea se reeditează 
și se studiază în toate facultățile de medicină 
europene.

În căutare de români recunoscuți pe plan 
mondial, în 1887, Spiru Haret, demnitar 
al Ministerului Învățământului, îi oferă lui 
Victor Babeș catedra de Anatomie Patologică 
și Bacteriologică a Facultății de Medicină 
din București. În același an, înființează 
Institutul de Patologie și Bacteriologie din 
București. Primul institut științific medical 
din România.

Scrie neobosit la publicațiile științifice, 
introduce vaccinarea antirabică în țară, se 
luptă cu pelagra și prepară vaccinul anti-
holeric. În 1893 devine membru titular al 
Academiei Române, dar continuă să lucreze 
cu obstinație.

În timpul primului război mondial a refu-
zat să plece din capitala aflată sub ocupație 
germană. Devotat muncii sale, Victor Babeș a 
considerat că trebuia să rămână la dispoziția 
populației bucureștene și să lupte cu bolile și 
epidemiile asociate războiului.

Această atitudine l-a costat... Premiul 
Nobel. Deși a adunat cele mai multe nomina-
lizări (13) în prima jumătate a secolului tre-
cut, pentru că a fost considerat filogerman, 
premiul i-a fost refuzat.

La 19 octombrie 1926, Victor Babeș s-a 
stins din viață la București. A lăsat în urmă 
o operă excepțională, contribuțiile sale au 
salvat, poate, milioane de vieți. Așa cum spu-
neam, în această toamnă fierbinte merită să 
ne amintim câteva minute de unul dintre cei 
mai mari savanți români.

prof. univ. dr. Alexandru Vlad CIUREA
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Începe „europeanul” 
de handbal feminin 

România, cu jucătoare de la 
Corona în lot, are o misiune 
dificilă încă din grupe!

Între 4-18 decembrie, în Suedia 
se va desfășura campionatul 
European de handbal feminin, 
competiție la care România nu a 
ratat startul în ultimii ani. România 
a încheiat grupa 1 preliminară pe 
locul secund, cu 8 puncte, după 
Norvegia (10), tricolorele având 
asigurată calificarea încă din 
penultima etapă, când au învins 
în deplasare formaţia Lituaniei. 
Componenţa celor patru grupe la 
turneul final al CE din 2016, găz-
duit de Suedia, este următoarea: 
Grupa A: Suedia, Spania, Serbia, 
Slovenia; B: Olanda, Germania, 
Franţa, Polonia; C: Muntenegru, 
Ungaria, Danemarca, Cehia; 
D: Norvegia, România, Rusia, 
Croaţia. Meciurile din grupa A 
se vor juca la Stockholm, cele 
din grupa B la Kristianstad, cele 
din grupa C la Malmo, iar parti-
dele din grupa D a turneului final 
vor avea loc la Helsingborg. De 
remarcat că la ultima competiție 
de anvergură la care a participat, 
respectiv Jocurile Olimpice de la 
Rio, echipa României nu a depășit 
faza grupelor. Anul trecut, tot în 
decembrie, echipa noastră a reu-
șit însă o foarte bună evoluție la 
Campionatul Mondial, reușind să 
încheie competiția pe locul trei. 

Sub comanda noului 
antrenor, Ambrosio  
José Martín Cedres

România are o grupă dificilă 
la Campionatul European 2016 

din Suedia dar noul antrenor al 
primei noastre reprezentative, 
care a preluat totul din mers, este 
încrezător: „Când naționala are 
meciuri sau stagii, sunt alături de 
jucătoare, am primit susținerea 
clubului meu și nu va fi o pro-
blemă. La CE 2016 avem o grupă 
dificilă, dar vom face pas după pas. 
Voi prezenta jucătoarelor ideile 
mele, filozofia mea de joc, planul 
de joc și vom vorbi apoi și des-
pre adversare“, a spus Martin în 
momentul în care a fost instalat la 
cârma reprezentativei României. 
Spaniolul a condus echipa noastră 
la testele reprezentate de „Trofeul 
Carpaţi“, ultima verificare a poten-
ţialului jucătoarelor înainte de 
Campionatul European. Turneul, 
desfășurat la Cluj a fost și un fel 
de „ștafetă a generațiilor“, pentru 

că partida dintre primele două 
selecţionate ale României a rele-
vat lucruri importante. În cele 
două selecţionate ale României, 
au fost prezente și mai multe 
jucătoare de la Corona Brașov: 
Chiper, M. Neagu (la România 
A, antrenată de Ambros Martin), 
Dedu, S. Târcă, Lopătaru, Bucur și 
Berbece (la România B, pregătită 
de Ion Crăciun). Din cele șapte 
jucătoare de la Corona, patru au 
reușit să înscrie în total 10 goluri: 
Chiper 4, S. Târcă 4, M. Neagu 1, 
Lopătaru 1. 

România A: Dumanska, 
Ungureanu - portari; Zamfir 
3, Laslo, Popa 3, Udriștoiu 1, 
Chintoan 1, Pintea 2, Buceschi 4, 
Florica 1, Zamfirescu 3, Geiger 1, 
Manea 2, Chiper 4, Chiricuţă 4, 
Szucs 1, M. Neagu 1; România 

B: Dedu, Voicu - portari; A. 
Ilie, Tiron 5, Adespii, Bazaliu 5, 
Preda 1, Apipie 2, Tomescu 3, 
Târcă 4, Simion 1, Popescu 1, 
Bucur, Badea, Petruș, Lopătaru 
1, Berbece, Popa. Încet, dar sigur, 
copilul minune al handbalului 
feminin românesc, adică brașo-
veanca Sorina Târcă, își face sim-
țită prezența în echipele repre-
zentative și credem că nu e decât 
o chestiune de timp ca fiica antre-
noarei Mariana Târcă să ajungă 
chiar în prima echipă a României. 
Să nu uităm că ea are doar 17 ani!  
Mai este de subliniat și faptul că o 
legendă vie a handbalului, Aurelia 
Brădeanu, și-a anunțat retragerea 
din echipa națională, chiar cu pri-
lejul „Trofeului Carpați“, ceea ce 
subliniază încă o dată acel schimb 
de generații, important în orice 

sport.“ Sunt copleșită de emoţii 
și nu prea îmi găsesc cuvintele 
acum, cu toate că aș avea multe de 
spus. Sunt fericită că am trăit 17 
ani la echipa naţională, sunt mân-
dră cu tot ce am trăit în această 
perioadă. Voi merge mai departe 
și voi sluji în continuare handba-
lul românesc. Vă mulţumesc din 
suflet“, a spus handbalista, care 
să nu uităm că a jucat și în echipa 
Brașovului.

Drum lung,  
cu final JO din 2020!

Înainte de plecarea echipei 
României în Suedia, președintele 
Federației Române de Handbal, 
Alexandru Dedu, a spus că acest 
„european“ trebuie să pregătească 
o altă competiție majoră: „În pri-
mul rând, trebuie să înțelegem că 
este un început de drum, care are 
un scop foarte precis, Olimpiada 
din 2020. Ținând cont de acest 
lucru, ce-mi doresc de la echipă e să 
văd dăruire. Să văd că atât staff-ul, 
cât și jucătoarele sunt angrenate în 
obținerea acestui obiectiv. Avem 
suficient de mult timp să formăm 
o echipă competitivă pentru 2020, 
dar fiecare joc și fiecare întâlnire 
a lotului național contează. Dau 
tot creditul staff-ului tehnic și nu 
vreau să pun o presiune a rezulta-
tului pe ei. Ecuația e total schim-
bată față de Campionatul Mondial 
de anul trecut și total schimbată 
față de Olimpiada din vară. Avem 
un antrenor nou, foarte multe 
jucătoare tinere, o să fie foarte 
multe debutante într-un turneu 
final. Orice e posibil“. 

Reprezentații de gală pentru piloții Brașovului
Dan Gîrtofan și Tudor Mârza 

(Škoda Fabia R5) au încheiat 
sezonul 2016 așa cum se cuvine, 

cu o demonstrație pentru fani la ediția a 
doua a „ATA Racing Show“. Cei doi vice-
campioni naționali au încercat (și au reu-
șit) să le ofere iubitorilor motorsportului 
o ultimă reprezentație de gală în 2016, 
pe Autodromul Titi Aur, unul din cele 
mai frumoase din Europa. Și chiar dacă 
spectacolul a fost pe primul plan, Giri și 
Tudor au dat și o replică bună și adver-
sarilor de la clasa 4WD, reieșind lupte 
foarte frumoase, apreciate de cei prezenți. 
Echipierii Škoda România Motorsport 
au terminat întrecerea pe locul 3, după 
ce l-au învins, în finala mică, pe Bogdan 
Marișca. „A fost o experiență foarte fru-
moasă la ATA Racing Show 2016, com-
petiție care sper să devină una de tradiție 
în motorsportul românesc. Ne bucurăm 
că am reușit să le oferim iubitorilor spor-
turilor cu motor de la noi o demonstra-
ție a talentului nostru, care să «le țină» 
până în când se va da startului sezonului 

2017. Obiectivul nostru de la ATA Racing 
Show a fost să ne distrăm pe acest circuit 
foarte frumos și să îi încântăm pe cei pre-
zenți. Duelurile cu Bogdan Marișca și cu 
Simone Tempestini au fost foarte intere-
sante și foarte apreciate de fani, astfel că 
nu putem decât să fim mulțumiți că am 
încheiat frumos un sezon reușit“, a decla-
rat Dan Gîrtofan.

Imediat după încheierea ATA 
Racing Show 2016, principalii actori 
ai motor-sportului românesc și-au pus 
ținutele de gală și au mers spre Palatul 
Parlamentului, unde Federația Română 
de Automobilism Sportiv (FRAS) a orga-
nizat „Gala Campionilor 2016“. Într-un 
cadru elegant, oferit de Sala Unirii a 
celei mai mari clădiri civile din lume, 
Dan Gîrtofan și Tudor Mârza au urcat pe 
podium unde au primit trofeele pentru 
locul 2 în clasamentul general al sezonului. 
De asemenea, pe podiumul de premiere a 
pășit și fiul lui Giri, Andrei Gîrtofan, care, 
alături de navigatorul Doru Vraja, a termi-
nat pe locul 3 la Cupa Dacia Debutanți.
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Perfect normal și de înțeles, 
atât timp cât, pentru anii 
1974-1975, adică în peri-

oada de început sau chiar de mijloc 
a existenței lor profesionale, noua 
clădire oferită de conducerea de 
partid și de stat părea ceva minunat 
în raport cu condițiile existente în 
acea perioadă în celelalte locații. Îmi 
aduc aminte că, prin anul 2004, la 
vreo doi ani după ce fusesem numit 
director al spitalului județean, am 
avut convingerea (nu revelația, 

pentru că era bazată pe date certe) 
că se apropie cu pași repezi o criză 
în dezvoltarea lui. De ce? Pentru 
că în același spațiu și în aceleași 
coordonate funcționale ale unei 
clădiri vechi de 30 de ani se dorea, 
cu frenezie (și perfect justificat, 
de altfel), înființarea de noi secții 
de specialitate (chirurgia toracică, 
chirurgia vasculară, gastro-ente-
rologia, încă o secție de chirurgie 
generală, și încă altele), la care se 
adăugau noile nevoi determinate 
de existența Facultății de Medicină. 
Singura soluție pe care o vedeam 
posibilă era construirea unei noi 
clădiri, pe care, pe atunci, am ima-
ginat-o ridicată pe piloni portanți, 
deasupra clădirii ambulatoriului 
de specialitate și adiacent acestuia. 
Confrate în punerea în realitate a 
acestei idei mi-a fost un arhitect 
îndrăzneț, și care, având medici în 
familie, cred că s-a lăsat cucerit de 
ideea extinderii cu o nouă clădire 
a ceea ce, pe acele timpuri, nimeni 
nu mai identifica cu sintagma „spi-
talul nou“, pentru că acesta era deja 
mai mult decât învechit. Nu cred 
că voi putea uita vreodată zvelte-
țea volumelor create de arhitectul 
Alin Dobrescu, care mi-au generat 
un nivel de entuziasm ce nu a fost 

depășit decât de  dezamăgirea pe 
care mi-au „administrat-o“, extrem 
de rapid după ce am făcut public 
proiectul, suficient de mulți mem-
bri „marcanți“ ai comunității brașo-
vene care declamau pe toate varian-
tele media, că nu ne trebuie așa ceva 
și că ar fi suficient să fie renovate 
imobilele existente.

Dintr-o dată, pentru mine, cel 
care străbătuse în deceniul 1990-
2000 coridoarele nesfârșite ale spi-
talelor din Olanda, Elveția și Statele 
Unite, visul de a avea astfel de struc-
turi la dispoziția actului medical din 
țara mea începea să se destrame. 
În lipsa unui astfel de vis putând 
deveni realitate, sentimentul pe 
care mi-l creau vechiturile din com-
ponența „spitalului“ avea toate șan-
sele să se transforme în deprimare.  
Deprimare pe care o citeam atât pe 
fața colegilor venind la sau plecând 
de la lucru, cât și a aparținătorilor 
bolnavilor internați, când urcau 
sau coborau scara centrală a spita-
lului. Scară care, în mod definitoriu 
pentru ea, era un spațiu permanent 
întunecat din cauza lipsei ilumina-
tului natural și a insuficienței celui 
artificial, reprezentat la fiecare etaj 
de câte un bec chior (asta dacă nu 
era ars), permanent murdar din 
cauza tălpilor târșâite ale afluxului 
permanent de vizitatori și perma-
nent trist, din cauza pereților inițial 
albi, dar cenușii de trecerea tim-
pului. Scară care definea și spiritul 
spitalului, unul învechit și închistat 
în timp. 

„Dacă nu putem schimba spi-
talul – mi-am zis eu, atunci hai să 
schimbăm măcar intrarea în el!“ Și, 
iată de ce, în scurt timp, cu bani din 

sponsorizări, l-am luminat aproape 
„a giorno“, i-am colorat pereții 
cu un verde optimist de spital 
vest-european și, în cele din urmă, 
i-am „silit“ pe vizitatori să respecte 
curățenia (la care îngrijitoarele 
trudeau mai mult decât înainte 
de aceste optimizări), prin purta-
rea „celebrilor“ de acum, papuci 
de polietilenă. Evident că după ce 
părăseai din scara centrală și intrai 
pe coridoarele ducând la secțiile 
cu paturi, senzația de „acceptabil“ 
dispărea subit. Așa că, putem spune 
acum, din perspectivă istorică, că 
reușisem doar „să vopsesc gardul“. 
Leopardul lipsei de dezvoltare 
rămăsese înăuntru!

De atunci au trecut de atunci 
anii…Spitalul a fost din ce în ce 
mai înghesuit de cerințele mereu 
în schimbare și de necesitățile 
de dezvoltare care l-au făcut să 
se dovedească, săptămână după 
săptămână, „prea mic pentru un 
război atât de mare“. Tehnologii 
avansate, noi specialități de graniță, 
noi funcțiuni vital necesare, o aglo-
merare fără precedent a studenților 
și rezidenților, toate acestea s-au 
transformat în „carnasiere“ care au 
devorat spațial spitalul și l-au înge-
nuncheat. Căci actualul spital  este 
un organism îngenuncheat, gata să 
se prăbușească, inclusiv sub povara 
numelui. Căci spitalul brașovean 
nu mai este doar județean. El este 
și clinic, și de urgență, și de ultimă 
stație pentru pacienții gravi din alte 
spitale brașovene, din alte județe și 
chiar din mediul privat.

Vă rog să luați aminte! Spitalul 
de care vorbesc eu acum este cel 
proiectat în anii ’70 pentru câteva 

specialități al căror număr s-a 
dublat în prezent, pentru un număr 
de pacienți gravi al căror număr 
s-a dublat în prezent și pentru un 
număr de medici, asistente, infirmi-
ere și brancardieri al căror număr, a 
rămas, din păcate, același. De aceea 
spitalul este parcă încremenit în 
timp.

Sâmbăta trecută, fiind nevoit 
să-mi „transfer“ juniorul (aflat între 
două antrenamente) în grija soției 
mele care, ca niciodată, nu a putut 
fi punctuală, l-am adus la spital. Am 
intrat cu Tudor din curtea interi-
oară a spitalului, pe ușa secundară, 
ajungând repede pe scara centrală. 
În timp ce urcam pe scări, copilul 
m-a întrebat sfios și cu inocența 
celor 6 ani ai săi: „Pe aici urcă toată 
lumea?“ „Da, dar de ce întrebi?”, 
mi-am exprimat eu curiozitatea. Iar 
el mi-a răspuns, dezarmant în inte-
rogația lui copilărească: „Atunci de 
ce miroase așa de urât la tine, la spi-
tal, tati?“

De ce miroase așa urât 
la tine la spital, tati?
 Dintre toate clădirile aparținând Spitalului 
Județean, azi, în zilele noastre, cea mai „de 
Doamne-ajută” pare a fi aceea pe care angajații din 
administrație o numesc Staționarul Central din 
Calea București. Acum ceva vreme mai întâlneai 
printre pensionarii pe care i-a produs spitalul în 
ultimii douăzeci de ani câțiva nostalgici care se 
raportau la această clădire ca fiind „spitalul nou”

Abia atunci mi-am dat 
seama, după mai mult de 
10 ani, că scara centrală 
nu va mai putea fi 
niciodată ca odinioară. 
Și că este nevoie, mai 
mult decât oricând, nu 
numai de una, ci de mult 
mai multe scări centrale 
aparținând unui Nou 
Spital al Brașovului. Dacă 
nu pentru noi, măcar 
pentru copiii noștri!

dr. Dan 
GRIGORESCU

 Citesc săptămâna trecută un 
interviu acordat de un psihiatru 
unei publicați on-line. Mi-a 
atras atenția următorul text 
- „Dacă socoți societatea ca o 
fracție, atunci o să observi la 
mijloc un strat subțire, care e al 
oamenilor normali 

Crucea normalilor e că sunt foarte 
puțini, au devenit o minoritate 
fragilă, din care se tot desprind 

în sus și în jos. Cei de sub acest strat, de 
dedesubt, sunt depresivii. Aproape o 
treime din populație suferă într-o formă 
sau alta de depresie. Însă nu pentru ei mă 
îngrijorez eu, ci pentru cei de deasupra 
stratului fin al normalității, pentru psiho-
pați, care au ocupat toate posturile-cheie 
în țară. De aia nu avem sănătate mentală 
în țara asta, că populația se împarte în 
mare măsură între opresori (psihopați) și 
oprimați (depresivi). Ăsta e un adevărat 
război social, dar cine recunoaște? Cea 
mai gravă consecință a istoriei noastre 
din ultima sută de ani a fost felul în care 
s-a făcut selecția umană. O societate care 

nu permite dezvoltarea persoanei e o 
societate slabă“.

Adevărat sau fals? Înclin să zic că este 
adevărat. Pentru că dacă mergem pe 
stradă, în parc, la supermarket nu vedem 
pe nimeni zâmbind. Toată lumea pe care 
o întâlnim pare cuprinsă de o transă con-
tinuă, într-o tranziție de viață perpetuă. 
Probleme, probleme și iar probleme. 
La muncă, acasă, pe stradă. Iar cei care 
sunt în posturile cheie de obicei sunt 
psihopați. Agresori. Suntem în prezența 
unei societăți axate pe victimă – agresor, 
unde conceptul de win-win nu pare să se 
aplice. Doar win- lose. Pe toate palierele. 
Sexul, puterea și bani sunt scopurile ime-
diate și pe orice căi, indiferent dacă sunt 
legale sau ilegale. Victima se gândește ce 
va face mâine, fiind ancorată în experi-
ențele trecutului neplăcut, agresorul se 
gândește cum să mai facă niște bani, cum 
să mai obțină niște putere. La serviciu, 
dacă ai un post în management este de 
neconceput să nu fii un pic psihopat ca 
să pui presiune pe angajați, astfel încât 
să îi transformi în victime obediente. 
Jocurile de putere și sex sunt la ordinea 
zilei. Nu contează profitul, nu contează 

fericirea angajaților, nu contează satis-
facția clienților. Nu contează decât sexul, 
bani și puterea. Păpușarul și pâpușile. 
Și modelul se perpetuează prin copii 
noștri. Pentru că văd la noi, și mai apoi 
în societate „jocurile“. Și aici vorbim nu 
de comunicare, care e suma gesturilor 
și a vorbelor cu care dăm exemplu, ci 
metacomunicare, pentru că deși nu se 
observă, avem tendința de a utiliza dubla 
măsură în triada gând – vorbă – acțiune. 
Părintele care promite și nu se ține de 
cuvânt, managerul care promite și nu se 
ține de cuvânt, reclama care promite și 
nu se ține de cuvânt. Nu mai spun de cei 
eminamente patologici care ajung în pos-
turi cheie prin Guvern sau prin posturi 
alese în administrațiile locale. Politicieni 
pe numele lor. 

Suntem ființe înzestrate cu inteli-
gență, emoție și instinct. Fiecare dintre 
noi avem unul dintre acești trei poli privi-
legiați. Adică uni dintre noi ne axăm mai 
mult pe inteligență, uni pe emoție, și uni 
pe instinct. Și ajungem să plătim tribut 
unuia dintre poli. Manipulăm sau sun-
tem manipulați. Deseori cădem victimă 
propriului joc, propriului orgoliu. Stratul 

de normalitate, de „cap limpede“ din 
societate este foarte subțire și nu se face 
auzit. Stratul de normalitate realizează de 
fapt unde suntem și cât de crâncenă este 
bătălia, pentru că atât depresivul cât și 
psihopatul se gândesc în principal numai 
la ei. Viziunea socială, a binelui comun 
este tulburată la depresiv pentru că din 
cauza tendinței lui de interiorizare ener-
gia se consumă pe procesele interioare, 
și este aproape inexistență la psihopat a 
cărui energie este „cheltuită“ în a mani-
pula, a presa, a acumula. 

Ne aflăm în fața unui cerc vicios. 
A unui „Ouroboros“, un șarpe care-și 
înghite coada. Personaliatea normală nu 
se poate dezvolta, nu poate înflori. Ca în 
pilda semănătorului din Biblie, semin-
țele care cad în locuri aride, nepriel-
nice, dușmănoase nu rodesc. Și aidoma 
semințelor, la om intervine ratarea. 
Noțiunile sociale de bun simț, valoare 
morală, armonie, spirit sunt de necon-
ceput, ele fiind golite de conținut, având 
doar valoare lingvistică. Performanța 
socială se măsoară aici și acum în bani, 
putere și sex. 

Dan VÂJUP
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De atunci am trecut prin dic-
tatură monarhică, cea a lui 
Carol al – II-lea, încă un răz-

boi mondial, stalinism, comunism, 
pseudo-democrație, pseudo-ca-
pitalism, generație după generație 
trăind cel puțin o schimbare majoră 
de sistem. 98 de ani în care nu am 
avut timp să ne fie bine cu adevă-
rat. Trist, dar acesta este adevărul 
istoric.

Această sărbătoare are loc în 
acest an chiar în pragul alegerilor 
parlamentare. Campanie electo-
rală? Nicidecum! Doar un soi de 
delir în spațiul virtual. Este suficient 
să intri pe internet câteva minute și 
să citești aberațiile postate, aruncate 
în spațiul virtual de armate de troli 
fără chip și cu identitatea falsă. Ba 
că Soroș e în toți și în toate, lovit de 
criteriul ubicuițăți, ba că vine Putin 
peste noi în fruntea armatei ruse, ba 
că ne lasă NATO din brațe și ne va 
da la schimb. În orice caz, dacă pri-
vești imaginea de ansamblu, îți pui 
mâinile în cap. Pentru că tot ceea 

ce se scriu acești troli are doar darul 
de a dezinfoma. Guvernul fură! Ba 
nu fură! Guvernul nu fură! Ba fură! 
Ailalți fură! Toți fură! Dragnea va 
fi prim ministru! Ba nu, Cioloș va 
fi prim ministru! USL-ul e spon-
sorizat de Soroș! Ba nu de Soroș 
ci de noua securitate! Guvernul 
e numit de Soroș! Federalizare! 
Alegerile vor fi furate! Că toate 
alegerile au fost furate, oricum iese 
cine trebuie să iasă! Pe posturile 
TV de știri, aceeași atmosferă un 
pic condimentată de reclamele de 
sezon, unde Moș Crăciun aduce 
bere, pui la găleată, oferte de la 
companiile de telefonie mobilă. 
Cât despre sondajele de opinie, ce 
să zic, sunt așa și așa. Cică PSD-ul 
ar învinge la scor și se pregătește de 
guvernare, și PNL-ul de opoziție. 
Sau cine știe, refac ei struțocămila 
USL de dreapta – centru - stânga? 
Numai așa de al dracului ca să stea 
USR-ul, UDMR-ul și PMP-ul și să 
se uite la savarină și să înghită în 
sec. Foamea e mare după un an de 

tehnocrați. Și foamea te face frate și 
cu dracul ca să ajungi la guvernare. 
După experiența Geoană, Iohannis, 
Brexit și Trump, nici sondajele de 
opinie nu mai sunt ce au fost. Au 
ajuns ca pronosticurile la agențiile 
de pariuri. Prezență la vot? Mică 
probabil, mai bine ar monta urnele 
de vot la Mall sau la supermarket 
pentru că afluxul de oameni e mult 
mai mare decât la secțiile de votare. 
Mai cumperi un bax de apă plată, 
mai ștampilezi lista de la Cameră, 
mai bei o cafea, te mai uiți și pe lista 
de la Senat. Când plătești meniul 
la „Mec“, lași și buletinele de vot în 
urnă. Interes pentru viața politică? 
Redus pe fondul lipsei de educație 
politică și a problemelor econo-
mice. Pe scurt, avem rețeta perfectă 
pentru dezastru. Oricum până la 
Crăciun o să avem și guvern insta-
lat, așa ca să fie toată lumea mulțu-
mită, să ne pice bine porcul și salata 
de boeuf între colindele lui Hrușcă 
și bradul împodobit de mama lui 
Fuego, și tradiționalul așteptat în 

coloană pe DN1 pe la Comarnic, 
Sinaia și Bușteni.  

Colac peste pupăză, „El Lider 
Maximo“, Fidel Castro moare la 
venerabila vârstă de 90 de ani, ironia 
sorți, chiar de „ Black Friday-ul“ din 
Statele Unite. A lăsat o Cubă la fel 
de săracă precum a găsit-o, trecând 
țara printr-un comunism feroce și 
criminal, reușind totuși să dejoace 
9 atentate ale CIA la propria viață. 
O viață extrem de interesantă, trăită 
pe vremuri interesante. Și dacă tot 
suntem la capitolul Statele Unite, 
media internațională promovează 
o știre conform căreia, la inițiativa 
unui politician care s-a implicat 
în străngerea de fonduri pentru 
aceasta, voturile din câteva state 
americane vor fi renumărate. Se 
pare că „sistemul“ se simte foarte, 
foarte amenințat de Trump. Încercă 
deja să obțină concesii majore de la 
acesta, trăgând în el din toate pozi-
țiile. Sistemul nu-și poate reveni 
din șocul avut de alegerea aces-
tuia în funcția de președinte, toate 

planurile fiindu-i date peste cap. Și 
strategiile făcute la nivel mondial.

Ce să-i faci e delir la nivel 
planetar!

La Mulți Ani România! La Mulți 
Ani Români!

Dan VÂJU

Delir în spațiul virtual
 Pe 1 decembrie sărbătorim 98 de ani de la Marea 
Unire. Patrie și patriotism sunt cuvintele cele 
mai potrivite care-mi vin când mă gândesc la 
această zi de 1 Decembrie. Popor mândru, eroic, de 
neînduplecat! Supraviețuitori și învingători! Unirea 
a venit atunci ca o mare concesie făcută României 
de marile puteri pe fondul unei Europe slăbite 
de conflagrația mondială, care își reconfigura 
granițele, a unei Imperiu Rus aflat în plin război 
civil, și a unui Imperiu Otoman ce colapsa. 
Momentul respectiv ne-a avantajat, fiind un context 
istoric deosebit. Tributul plătit pentru această Unire 
a fost sângele și viața soldaților români. Bătăliile 
glorioase de la Mărășești, acest veritabil Termopile 
modern, Mărăști, Oituz au scris pagini de istorie, și 
au rescris strategiile militare ale vremi. Am avut și 
noi ca popor, momentele noastre de glorie 

Campanie electorală? 
Nicidecum! Doar un soi 
de delir în spațiul virtual. 
Este suficient să intri pe 
internet câteva minute 
și să citești aberațiile 
postate, aruncate în 
spațiul virtual de armate 
de troli fără chip și cu 
identitatea falsă. Ba 
că Soroș e în toți și în 
toate, lovit de criteriul 
ubicuițăți, ba ca vine 
Putin peste noi în fruntea 
armatei ruse, ba că ne lasă 
NATO din brațe și ne va da 
la schimb. 

 Foarte des se vorbeste în presă, la 
TV sau pe Internet despre Sistem, 
despre cât de rău este acesta, despre 
cum coordonează acesta, într-un 
mod ocult, tot ceea ce se întâmplă 
la nivel politic și economic în țara 
noastră. Așa o fi sau e doar o legendă 
umflată? 

Într-o țară care are ca mit fundamental 
Miorița, unde fatalismul sorții se împle-
tește cu balcanicul „Capul ce se pleacă, 

sabia nu-l taie“ majoritatea va tinde să nu facă 
nimic pentru că, deh, așa e scris sau pentru că 
„eu sunt prea mic ca să schimb ceva“. Ei, dra-
gilor, abia atunci propaganda și-a atins scopul, 
când omul nu mai luptă pentru el, pentru 
comunitatea lui sau chiar și pentru o idee.

Și totuși, ce este Sistemul? Sau vorbim des-
pre Sisteme? În mod concret putem să vorbim 
despre schimbarea unui sistem politic, început 
în mod vizibil prin Revoluția din 1989, de 
care ne despart, iată, 27 de ani. Unii spun că 
pregătirea schimbării și a evenimentelor din 
1989 a început cu mult înainte, dar nu asta 
este tema de astăzi. Despre ce schimbare este 

vorba? Despre schimbarea unui sistem politic 
comunist cu unul capitalist. În ce măsură a 
reușit această schimbare? Putem discuta. Dar 
grav este faptul că această schimbare durează 
de foarte (prea) mult timp. Unii s-au plictisit 
deja. Alții și-au pierdut încrederea. Alții, mai 
în vârstă, își aduc aminte de vorbele lui Silviu 
Brucan care spunea că o să dureze 20 de ani 
schimbarea și spun că bătrânul comunist a 
fost un optimist. Ca orice schimbare, și schim-
barea la nivel de societate trece obligatoriu 
printr-o fază de furtună; fază în care vechile 
structuri de putere se distrug pentru a face 
loc altora noi. Durata acestei faze ține doar de 
priceperea celui sau celor care dirijează schim-
barea. Cu cât acesta știe mai bine ce face, cu 
atât această fază durează mai puțin și este mai 
calmă și cu mai puține  tensiuni. La noi în mod 
clar nu am avut cei mai înțelepți și mai bine 
pregătiți manageri ai schimbării. Hai să vedem 
cum s-a ajuns totuși la aceasta.

Toate instituțiile sau organizațiile sunt for-
mate din oameni. Unii sunt buni, alții sunt slab 
pregătiți, alții sunt corupți. Fără aceștia din 
urmă, astăzi eram departe.  Orice instituție, 
ca și un organism viu, ar trebui să aibă însa un 

sistem de protecție prin care să elimine infec-
țiile și să îndepărteze din organism celulele 
care au luat-o razna. Dacă nu se întamplă asta, 
apar tumorile (cancerul, pe înțelesul tuturor), 
care se hrănesc cu resursele organismului viu 
și care pot să-l și omoare când se generali-
zează. Vă sună cunoscut? Să fim mai concreți. 
Conducerea la nivelul unei societăți democra-
tice este a poporului și se exercită prin interme-
diul unor aleși. A unor oameni care sunt votați 
de alți oameni și care sunt sprijiniți de niște 
centre de interese, în principiu economice. 
Acești lideri politici, o dată ajunși în funcții, 
își folosesc influența pentru a-i numi în funcții  
inclusiv pe șefii unor instituții de forță ale sta-
tului român. Nu o să dau exemple pentru a nu 
nedreptăți cumva vreo instituție și pentru că 
nu e corect să dau în ele, ci să amendez oame-
nii care se regăsesc în aceste ipostaze. Vorbesc 
despre instituțiile de control, care au menirea 
să urmărească, să identifice abaterile, să sanc-
ționeze, să aresteze și mă opresc aici. Cred că 
este clar. Acești șefi, odată ajunși în funcții, fac 
tot posibilul să sprijine șeful politic care i-a pus 
în funcții. Cum fac asta? Simplu, făcând pre-
siuni asupra adversarilor politici ai acestuia, 

restrângându-le accesul la resurse, făcând abuz 
de funcțiile lor, făcând o presiune explicită sau 
doar sugerată asupra mediului de afaceri. Și 
atunci se induce ideea că X, candidat politic, 
este sprijinit de anumite instituții și că orice ar 
face oamenii de rând, nu vor putea schimba 
nimic. Mai mult, acești șefi politici încep să 
controleze și ceea ce ajunge la oameni, prin-
tr-un control al instituțiilor de presă. Cu alte 
cuvinte, apare doar cine doresc jupânii, restul 
nu au acces sau sunt loviți de către presa sub-
ordonată, cu informații de multe ori false sau 
scoase din context, primite de la șefii instituții-
lor de control. Ei bine, nu e așa. Asta se dorește 
să credeți voi numai. Așa cum s-a văzut și la 
alegerile din SUA, nu a câștigat candidatul 
Sistemului, ci nemulțumirea omului de rând, 
exprimată prin vot a dus la câștigarea alegeri-
lor de cel căruia nu i se dădeau mari șanse. O să 
vă dau exemple concrete într-un număr viitor 
al Gazetei Brasovului despre ce pune în miș-
care acest sistem la noi acasă, la Brașov.

Cu alte cuvinte, votul poate schimba tot 
acest sistem corupt cu care ne confruntăm. 
Așa că, gândiți și apoi votați!

V.D. TOTH

Sistemul-realitate sau teoria conspirației?



10 LOCAL
numărul 44, 2-8 decembrie 2016

În perioada interbelică se 
puneau aceleași întrebări iar 
partidele politice răspundeau 

prin programele lor la guvernare, 
programe de care, de multe ori, 
uitau a doua zi după ce ajungeau 
la putere, astfel încât presa vremii 
a tras concluzia că se mințea pe 
toată linia, cu îndrăzneală dar și cu 
o naivitate inconștientă, pe măsura 
„adrisanților“.

Fără îndoială, nici atunci nu 
lipseau „fripturiștii“, numiți și „avi-
atori politici“, personaje imorale 
și nerușinate care sunt, chipurile, 
permanent în slujba poporului, 
prin intermediul partidului aflat la 
guvernare, în tabăra căruia au tre-
cut la timp pentru a sluji interesul 
personal și de partid, proclamat ca 
fiind  interes național.

Orice asemănare cu situația de 
astăzi este pur întâmplătoare!?

La fel de „întâmplător“ – asemă-
nător este și falsificarea rezultatului 

alegerilor prin mijloace din cele 
mai diverse și neașteptate, prin-
tre care votul decedaților, votul 
multiplu, convingerea alegătorilor 
după principiul conform căruia un 
pumn aplicat în obraz valorează 
mai mult decât zeci de discursuri și 
programe.

O modalitate, considerată infai-
libilă, de determinare a alegăto-
rului sărac din satele și comunele 
patriei de-a vota cu cine vrea pri-
marul localității o constituie „caie-
tul datornicilor“ din magazinele 
universale din acele localități. Prin 
intermediul acestor caiete se ține 
evidența datornicilor, adică a cetă-
țenilor săraci care cumpără pe dato-
rie și pe care o achită când primesc 
ajutorul social.

Cercul vicios constă în faptul că, 
de multe ori, între plătitorul ajuto-
rului social și a altor ajutoare (bon 
de lemne etc.) și proprietarii maga-
zinelor este o legătură directă astfel 

încât, la plata ajutorului, se achită 
mai întâi datoria și, pe cale de con-
secință, datornicul începe luna din 
nou fără bani, fiind permanent 
dependent de „binefăcătorii“ săi.

La plata ajutoarelor de orice fel 
de către primar solicitantul trebuie 
să prezinte cartea de identitate pe 
care se aplică timbrul „votat“, întru-
cât cărțile de alegător există dar nu 
se folosesc.

Astfel, cetățeanul știe că este 
verificat dacă a fost sau nu la ale-
geri, iar dacă favoritul primarului 
nu obține voturile necesare, atunci 
„adio“ vânzare pe caiet, „adio“ bon 

de lemne, ș.a.m.d.
Amănunte despre această 

procedură „democratică“ se pot 
obține în trenurile personale, mai 
nou numite „Regio“, care leagă  
Brașovul de comunele înconjură-
toare în care locuiesc concetățenii 
noștri defavorizați.

După scrierea acestor rânduri 
am recitit un articol, publicat 
de Pamfil Șeicaru în „Curentul“ 
din 18 iunie 1932, din care citez: 
„Democrația electorală - s-a spus 
de atâtea ori – este regimul în care 
cetățenii ispășesc în calitate de con-
tribuabili, greșelile săvârșite de ei 

în calitate de alegători. Până acum 
am dormit așa cum ne-am așternut; 
mâine ne vom spânzura așa cum 
singuri ne-am pregătit ștreangul“.

Totodată, mi-am amintit de 
„drăcușorul de Brașov“, reales în 
vara anului 2016 pentru a patra 
oară care a promis, în timpul cam-
paniei electorale, că în noul mandat 
va „rezolva“ construcția aeroportu-
lui, ceea ce nu a făcut în cei 12 ani 
de mandate succesive și glorioase.

Iată însă că, la doar o lună de la 
realegere, a trimis o adresă către 
Consiliul Județean Brașov prin 
care solicita lămuriri cu privire la 
situația  juridică a terenului pe care 
se va construi aeroportul întru-
cât acesta, nefiind în proprietatea 
municipiului Brașov, nu va putea 
cere Consiliului Local alocarea 
de fonduri pentru construirea 
obiectivului.

Cum rămâne, drăcușorule, 
cu promisiunea fermă, necon-
diționată, din timpul campaniei 
electorale?

Rămâne cum a spus regele 
Mihai, referindu-se la unele afir-
mații ale lui Hitler: „Dacă spui 
minciuni mici, destul de des, nu 
te crede nimeni, dar dacă trântești 
o minciună mare cât toate zilele, 
atunci se găsesc destul de mulți gata 
să te creadă“.

Arnold UNGAR,
Avocat

Scripcaru și „Hora dracilor“
 Sub titlul „A început hora dracilor”,  ziarul 
„Curentul“ din 16 decembrie 1937 prezenta mai 
multe știri despre incidente electorale, într-o 
campanie în care se punea perpetua întrebare: 
vin alegerile, cine și cum le va câștiga. Această 
întrebare, precedată de cea a „cetățeanului 
turmentat” a lui Caragiale: „Eu cu cine votez?”, 
ne preocupă pe mulți dintre noi, acum,  în plină 
campanie electorală

Afară e vopsit gardul, înăuntru 
dinozaurul cu dosare penale
 Electra nu s-a schimbat deloc. 
Copiii ei par uneori mai bătrâni 
decât ea. Se-nvârte eficientă în 
bucătărie, fiecare gest agitat este 
calculat cu 6 zile înainte, nimic 
nu e de prisos, nimic în plus

– Ce faci tu?
Tu-ul nu lipsește din nicio întrebare a unui 

brașovean-brănean-sibian-târgumureșan 
adevărat. Tu, adică eu, am înțepenit într-o 
stupoare oșenească, e cumva prea mult acest 
colibri în trening care aleargă între povești. 
Acum îmi spune despre cum a ajuns să se 
ocupe de decorațiuni din pâslă. Face globuri 
de brad dar împâslește și eșarfe, rochii, căciuli. 
M-a împâslit și pe mine, stau ca o bufniță 
pufoasă în camera de lucru și încerc să pro-
cesez cu creierul de lână informația pe care 
Electra mi-o servește.

Are doi copii mari, de liceu și facultate, 
cheltuieli, casă în Șchei adică lemne pentru 
iarnă care aici pornește să te tragă la șale de pe 
la sfârșitul lui septembrie și te mai lasă la mij-
locul lui aprilie. Multe păduri trebuie să bagi 
în vatră, costă pădurile. Și mâncarea iar Alghi 
și-a pierdut giobul de ziarist și harșt, s-au dus 
juma din bani și nici la Electra la serviciu nu-i 
rost de primăvară.

Așa că ce faci când ești supraviețuitor și nu 
d-ăla cu țâțe puse de apare în show la Protv? 
Te gândești să pui fasole și dovlecei în curte, 

să nu mai iei de la piață, te apuci să culegi 
conuri de brad și mergi la Dragonu Roșu și 
cumperi pâslă și pânză pentru decorațiuni de 
brad, tai mileuri și faci steluțe, pictezi mingi de 
pingpong și le lipești bărbi și căciulițe de moș.

Un prim succes și o revelație: se poate trăi 
din asta, și-a zis Electra și, cu temele făcute, 
nu s-a mulțumit să aștepte celălalt Crăciun ci 
s-a dat peste cap și s-a transformat în regina 
împâslirii, o văd eu cum îmi face o cucuvea 
în 12 minute, sculptează lâna ca un Rodin de 
Șchei cu buricele degetelor roșii.

Se pregătește de târgul de iarnă din Brașov. 
Acum ar trebui să câștige banii pentru lemne, 
pentru facultatea fiică-sii, pentru ghetele lui 
fii-su. Dar ce te faci, că și nea primarul și gașca 
de la Brașov s-au prins că piața Sfatului e 
pământ sfânt, roditor, țâșnesc banii din fiecare 
dală ca izvoarele de apă termală în Covasna. 
Păi numai să ne gândim câte zeci de mii de 
turiști vin la Brașov, mândri că sunt români, 
că Ardealul e al lor și în Ardeal e porumb 
fiert și vin fiert și acadele, plăcinte congelate, 
cârnați colorați și chiar și rochii împâslite cu 
macii lautrecieni ai Electrei?

Multe zeci de mii. Poate chiar 
100.000. Poate mai mult

Și atunci primăria zice așa: cine vrea căsuța 
de lemn în piață sare cu ofertă în plic închis. 
Licitație.

Anul trecut, o căsuță cu vin fiert s-a licitat 
la 60.000 lei pe lună. Da. Aproape 14.000 de 
euro pe cușca mioriticului tău, ce-i drept cu 

super-locație. Electra a avut noroc. Ăștia cu 
artizanat nu au fost mai mulți decât căsuțele 
alocate, deci cerea cu oferta a fost tanda pe 
manda. Dar cei cu mâncare și băutură s-au 
sfâșiat între ei.

Anul ăsta, s-a terminat.

Zice Electra: „Pentru că, cică, sunt și arti-
zani mai mulți decât locuri, tre să licităm. Ura. 
Am fost azi la primărie și am măzgălit în plic o 
sumă. Colosală. Ca să mă asigur că am unde 
să îmi vând muntele de împâslituri pe care 
le-am facut. Altfel, rămân cu ele și până la anu 
mi le mănâncă moliile. Nu mai zic că am băgat 
bani în materiale și niște munculiță. Ca mine, 
sunt mulți dintre cei care au licitat: una bol-
navă de cancer, cu fata la studii in Londra, tră-
iește din bijuterii din fimo, e singura sursă de 
câștig. Alta bolnavă de schizofrenie, medicul 
i-a recomandat să facă terapie ocupațională, 
face niște bijuterii geniale din sârmă și pie-
tre, mă-sa aleargă săraca să le valorifice, să fie 
fata mulțumită pentru că, altfel, intră în criză 
și depresie. Și povești d-astea mai am.  Ăștia 
care cu mânușițele fac câte ceva, au licitat la 
disperare.“

S-au organizat oamenii și au depus o 
petițiune la primărie. Aceeași instituție care 
e băgată pân la țâțișoare într-o mlaștină de 
rahat. Nimic nu-i cușer aici, de la scandalul la 
Teatrul Dramatic, circul de acum niște ani de 
la Filarmonică, renovări de clădiri istorice sau 
locuri de agrement, administrarea obiective-
lor istorice, vânzări de clădiri de patrimoniu, 

totul e tratat cu măiestria unui măcelar viclean 
care spală cu oțet, ca să nu pută, o bucată de 
carne stricată.

Primaru e cățărat pe dosare penale moi și 
groase, dar brașovenii l-au votat că ăsta a furat, 
deci nu mai fură pe când ăștia de vin noi fură 
sigur, că le e foame.

Raluca FEHER

Nuuu, așa a zis frate-miu atunci, 
ăsta de a furat o să continue 
să fure, e ca revoluționarul 
care a apucat să bea apă de la 
robinetul aurit al lui Ceaușescu, 
nu se mai întoarce la cișmeaua 
lui ruginită. Au trimis oamenii 
petițiunea. O hârtiuță a primit 
număr de înregistrare și acum 
se sufocă în vreun dosar. Electra, 
nicio speranță tată. Decât dacă 
s-or ridica din rândul societății 
civile niște avocați care să facă 
din oficiu, întru renașterea 
sentimentului comunitar, o 
acțiune în justiție și astfel, cu 
al 5-lea sau câte or fi, dosare 
penale sub fund, Scripcaru să se 
dezechilibreze și să cadă. Deși 
istoria ne învață că întotdeauna 
vine unul mai prost.
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O țară ca afară?

Un tip de civilizație din care 
nu am importat „dăcît“, ca 
să fiu „în trend“, tot ceea 

ce ne face rău, moral vorbind, rezi-
duurile consumismului, cuvintele 
și expresiile cu care ne stricăm 
limba, moda trecătoare – desi-
gur, la nivel de „știfturi“, origina-
lele revin celor care „au cu ce“, cei 
pentru care aici sau afară e același 
lucru – „alinierea“ la toate „politi-
cile“ băgate pe gît, atracția față de 
lucruri ușoare, dușmănia pe școală, 
lipsa de opinie în problemele 
importante cu care se confruntă 
societatea, inacțiunea, exceptînd 
situațiile de manipulare a turmei, 
acceptarea, chiar cu admirație, 
a corupților și corupătorilor, a 
hoților, imbecilizarea prin masiva 
intrare a produselor subculturii…
și „inventarul“ ar putea continua.

Vremelnicii și jalnicii – pentru 
istorie, căci prezentul opulent au 
știut să și-l asigure – conducători 
i-au îndemnat pe români, îndeo-
sebi pe „frumoșii tineri“ să pără-
sească țara, să-și caute „norocul“ pe 
unde or putea și pe unde i-o duce 
capul. Evident, dacă vor fi accep-
tați. Mai întîi, la cules de căpșuni, 
generic vorbind, căci „căpșunarii“ 
au devenit emblematici pentru 

toți românii forțați de viață, indi-
ferent de pregătire, abilități, talent, 
să facă munci adesea umilitoare, 
apoi la studii, după care unde să 
vină să să construiască „o țară ca 
afară cînd nu există niciun proiect, 
apoi să muncească în sistemele de 
sănătate și social – la un moment 
dat Rrromânica avea un deficit de 
12.000 de medici, 28.000 de asis-
tente și infirmiere, 15.000 de asis-
tenți sociali – și, ca un corolar, mai 
bine zis ca bomboana pe colivă, un 
premier – și cetățean străin?!? – 
impus, unii spun prin crimă, oferă 
„sfaturi prețioase“ despre cum să-ți 
găsești de lucru în străinătate și, 
culmea cinismului, îndeamnă la… 
„exod“, cică pentru a „coloniza“ 
Europa! Adică, noi, o țară cu nata-
litatea ajunsă la cote de avarie, cu 
un „spor“ de populație negativ, să 
plecăm dracului unde om vedea cu 
ochii și să lăsăm „plaiurile miori-
tice“ pe mîinile cui „trebuie“. Care, 
probabil, își vor face, cu românii 
servitori, cetățeni de rangul al…
depinde cîți vor intra la „combina-
ție“, nu o țară ca afară ci o vacă de 
muls.

Țară ca afară? Să fim serioși! 
Pînă la urmă, această dorință, 
enunțată dar nesusținută de nicio 

încercare de punere în operă, este 
o „problemă istorică“. Pentru care 
nu sînt vinovați străinii, ci rrromâ-
nii care au ținut țara în „încreme-
nire“ vînzînd iluzii „băștinașilor“ 
și tot ce s-a putut celor de la care 
au avut protecție sau mai bine zis 
cărora le-au fost vasali, asta cu 
complicitatea imensei majorități 
a celor care, chiar trăind mizera-
bil, ignoranți, inculți politic și…
dar și a celor care au conștientizat 
ce se întîmplă dar fie au pus botul, 
fie le-a fost frică. Iată, așa, ca un 
exemplu, ce scria Grigore Gafencu 
– atenție, în jurnalul său personal, 
deci, ca „particular“, în însemnări 
PERSONALE, nu în vreun ziar, 
unde opinia ar fi ajuns PUBLICĂ 

– despre „conștiința națională“, este 
drept, cu amărăciune: „Simțeam, 
în fața acestei lașități generale sen-
timentul de rușine care m-a cotro-
pit cînd, după asfaltul șoselelor 
europene, ajunsesesm în gropile și 
șanțurile șoselelor noastre națio-
nale…Cîte gropi, cîte șanțuri pră-
fuite și înglodate mai are și biata 
noastră conștiință națională. Cîte 
moravuri din alte vremi, ce educa-
ție neisprăvită, ce lipsă desăvîrșită 
de simț al dreptății și al demnității 
individuale…“ E vreo diferență 
față de starea actuală?

Așa că, „țolu pă Chioru“, cum se 
zice, și hai să „colonizăm“ Europa! 
Chiar dacă în România vor fi ofe-
rite vreo 500.000 de locuri de 

muncă. Și dacă nu ne-or lăsa – 
„conspirația“ împotriva neamului 
nostru voios e  un mare alibi! – 
măcar să le mai stricăm din reguli, 
că la asta ne pricepem.

Ce vor românii? Nu îi întreabă 
nimeni. La un miting cu partici-
panți plătiți cu o sută la venire, cu 
alta la plecare, o pupăză pentru 
care „e greu limba română“ striga, 
cu accent străin, preluînd un slo-
gan imbecil al invitatului tehno-
crat, „Romania inainte!“ „Inainte“, 
ca emigranți, cum sună îndemnul 
celor „aliniați“ stăpînilor lor din 
afară sau „inainte“, cînd, zic „nos-
talgicii“, a fost mai bine? Oricum, 
tot aia e…Tot I(i)NAINTE!

Eduard HUIDAN

 „Vrem o țară ca afară…”, așa sună versurile și cam 
asta ar fi tema unei melodii a unei formații mai 
aplecate spre „realitate“, una dintre multele prin 
care „frumoșii tineri“ se manifestă, cu mai mult 
sau mai puțin talent sau… aplomb.O țară ca afară! 
Modelul după care au fost îndemnați să tînjască

Da, iar l-a luat „potera“ pe 
Scripcaru! A treia oară. 
Mă întreb, ca simplu om 

și cred că este o întrebare de bun 
simț: Oare de câte ori trebuie 
„luat“ un primar ca să fie suspen-
dat, sau într-un fel sau altul demis? 
Chiar așa plouă cu „penale“ unu 
după altu și nimic? Trecem peste 
demisia de bun simț pentru ca 
este evident că nu există reperele 
sociale și educaționale pentru 
așa ceva. Păi stai tu așa ca cloșca 
pe mormanul de găinaț și mai și 
sfidezi consilierii prin Consiliu 

Local. Oare e normal ca acest om 
sa rămână in functie? Noi cre-
dem ca nu. Și dacă nu „vedem“ 
nici o demisie a bunului simț, 
ei bine atunci aducem la cunoș-
tința publicului că exista pârghiile 
legale pentru demiterea unui ast-
fel de primar și anume referendu-
mul local. Raportat la prevederile 
legii 215/2001 art. 70, mandatul 
primarului poate să înceteze ca 
urmare a rezultatului unui refe-
rendum local având ca obiect 
demiterea acestuia, organizat în 
condiţiile legii. Referendumul 

pentru încetarea mandatului pri-
marului se organizează ca urmare 
a cererii adresate în acest sens 
prefectului de locuitorii comu-
nei, orașului sau municipiului, 
ca urmare a nesocotirii de către 
acesta a intereselor generale ale 
colectivităţii locale sau a neexerci-
tării atribuţiilor ce îi revin, potri-
vit legii, inclusiv a celor pe care le 
exercită ca reprezentant al statu-
lui. Cererea va cuprinde motivele 
ce au stat la baza acesteia, numele 
și prenumele, data și locul naște-
rii, seria și numărul buletinului 

sau ale cărţii de identitate și sem-
nătura olografă ale cetăţenilor 
care au solicitat organizarea refe-
rendumului. Organizarea referen-
dumului trebuie să fie solicitată, 
în scris, de cel puţin 25% dintre 
locuitorii cu drept de vot. Acest 
procent trebuie să fie realizat în 
fiecare dintre localităţile compo-
nente ale comunei, orașului sau 
municipiului. In altă ordine de 
idei, brașoveni, dacă nu vreți un 
primar cu atâtea dosare penale, 
organizați-vă frate.

Am zis!

Octavia, dragostea mea!

Foaie verde și-o sipică, 
„L-au luat“ cu mașina mică,
Ne-a luat potera vătafu', 
Procuroru-i dă perdafu'
Vrea ca să mi-l pună lanțuri, 
Ceteraş din codru des, 
Chiar pe Gică Ciordeles!

Accinte
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