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Avem, cel puțin în ultima 
vreme, o societate civilă 
din ce în ce mai activă. 

Și cel mai bun „contor“ în sen-
sul maturizării sale îl reprezintă 
recentele ieșiri (masive) în stradă 
din București și din marile orașe 
ale țării. Cei aproape o sută de mii 
de cetățeni care au protestat împo-
triva intenției guvernamentale de 
a promova grațierea colectivă prin 
ordonanță. Și de a modifică codul 
penal și de procedură penală tot 
prin ordonanță de guvern.

Demonstrațiile din stradă sînt 
un indicator al democrației în orice 
stat de drept din lume. O facem și 
noi, iar acum o fac și americanii 
(cele mai ample demonstrații din 
SUA de la războiul din Vietnam 
încoace). Așa cum tot un indi-
cator al democrației este și drep-
tul la exprimarea opiniei. Iar, în 
ultima vreme, societatea civilă din 
România – organizată sau nu – și le 
exercită pe deplin. Și chiar cu suc-
ces, dacă este să ne raportăm la ceea 

ce a început de la Colectiv încoace.
Doar că societatea civilă a 

României contemporane (născută 
cu greu, cu forcepsul practic în 
cele aproape trei decenii trecute 
de la schimbarea regimului politic) 
este încă departe de maturitate. 
Sau, dacă vreți, este corijentă la 
maturitate.

Și să analizăm recentele pro-
teste, privite ca indicator al matu-
rității societății românești. S-a 
clamat din toți bojocii împotriva 
adoptării celor două ordonanțe 
(modificarea codurilor și grație-
rea colectivă). Plus mici oscilații 
emoționale cu DNA-ul, CNA-ul 
etc.Și atît. Dar, de-a lungul celor 
două săptămîni de cînd atmosfera 
s-a încins, nu am auzit din partea 
acestei societăți și o alternativă 
logică. O propunere a societății 
către o clasă politică mediocră, 
suficientă, incapabilă de măsuri 
fundamentale de sistem. Căci, 
ceea ce a declanșat – și mă refer 
strict la versiunea oficială, nu la 

jocurile de glezne privind ierta-
rea de păcate pentru ics sau igrec 
politician – este supraaglomerarea 
penitenciarelor. Ceea ce este real 
și obiectiv. Dar o grațiere colectivă 
(eroare fundamentală de gîndire 
în politica penală) așa cum este ea 
explicată, eliberează vreo două-trei 
mii de șuți, din care trei sferturi se 
vor întoarce în sistemul peniten-
ciar în mai puțin de un an. Or, aici 
este clar, trebuie modificat ceva 
în legislația penală pînă la ajunge 
să se construiască noi penitenci-
are în România. Și soluția cea mai 
rapidă și mai ieftină (dar mult mai 
ieftină) este o modificare a siste-
mului de executare a pedepselor. 
În funcție de pericolul social real 
al faptei, pot fi introduse două noi 
categorii de executare a pedepse-
lor: arestul la domiciliu (cu brățară 
care începe să urle la pășirea peste 
pragul casei, atrăgînd după sine 
comutarea pedepsei în detenție în 
penitenciar) și executarea în regim 
deschis. Adică, vine condamnatul 

frumos la poarta instituției de ree-
ducare la opt dimineața, semnează 
condica, lasă hainele de stradă, 
ia uniforma protocalie (culoare 
inspirată din filmele americane 
cu deținuți, fără nici un apropo la 
alte semnificații) trece la muncă în 
spațiul public (deszăpezire, spații 
verzi, salubritate etc), iar la ora 16 
lasă uniforma, își ia hăinuțele de 
stradă și se duce frumușel acăsică. 
Nu tu fonduri de la stat pentru 
cazare și masă, nu tu supraîncăr-
care a penitenciarelor.

Acestea sînt doar două variante 
care ar corespunde recomandă-
rilor CEDO. Și soluții mai sînt 
destule. Doar că s-a ales calea 
huiduielii cu un clamat „jos“ fără 
a pune nimic serios și rezonabil în 
loc. Ceea ce mă face să mă îndo-
iesc sincer de maturitatea societă-
ții noastre civile de la care, după 
aproape trei veacuri de... dospire, 
m-aș fi așteptat măcar la maturi-
tate dacă nu și la înțelepciune. 

Am zis!

Corijența societății civile
Cornelius POPA

Doar că societatea 
civilă a României 

contemporane 
(născută cu greu, 

cu forcepsul practic 
în cele aproape 

trei decenii trecute 
de la schimbarea 
regimului politic) 
este încă departe 

de maturitate. 
Sau, dacă vreți, 
este corijentă la 

maturitate.

Editorial

Dor de bunici

» pag. 8-9

Lasă inima deschisă! 
Caută așa cum ai căutat 
binele pentru nepotul 
tău. Deschide inima așa 
cum i-ai deschis-o lui 
atunci când îi puneai 
pachetul pentru școală. 
Ca atunci când îl treceai 
strada în clasa I-a. 
Nu-l judeca, nu-l urî. 
Și ajută-l iar, pentru 
că în curând va sta în 
genunchi și nu va avea 
puterea să recunoască 
că a greșit „babei 
senile“. Că a mințit și s-a 
bucurat vremelnic de un 
ban în plus, de un cadou 
primit doar pentru că i-a 
călcat pe alții în picioare. 
Banii? Trecători. Bunica 
„senilă“? Încă se mai pot 
bucura de un pachet 
pus de bunica, să aibe 
pentru ce se bucura cu 
adevărat în pauza de 
masa…tu, nepoate…
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Contraeditorial

Să ne înțelegem: îmi place 
și îl respect pe scriitorul 
Gabriel Liiceanu. Nu am 

avut onoarea să îl cunosc, și nici 
nu cred că domnia-sa ar fi intere-
sat în vreun fel să mă cunoască; 
fiecare cu lumile și sub-lumile 
sale. Pe de altă parte, a construit 
o editură de calitate pe ruinele 
fostei Edituri Politice și are la 
Humanitas oameni de valoare, 
lucruri ce demonstrează că este 
un bun antreprenor și are o bună 
cunoaștere a managementului. 
Dar în acest ultim text, domnul 
Liiceanu comite, în opinia mea 
(subiectivă, evident!), două gre-
șeli importante: una care ține de 
realitatea politică și socială, și a 
doua, mai interesant de studiat 
și cu o bună încărcătură de feu-
dalitate, de prestațiile civice ale 
domniei-sale.

„De la Iliescu la Dragnea, tre-
când, cum ziceam, prin stațiile 
Năstase și Ponta, istoria noastră 
post-comunistă a desenat axa 
Răului. Au făcut din România, 

jefuind-o sălbatic, cel mai mizer 
popor al Europei. Care hienă 
lasă prada din gură de bună-
voie? Și care animal prădător se 
bagă de bunăvoie în cușcă? Dar 
dacă nu vor de bunăvoie, să-i 
ajutăm“, scrie domnul Gabriel 
Liiceanu în articolul cu pricina. 
Articol este bine scris, dar auto-
rul omite (intenționat?) câteva 
„amănunte“.

Președintele României a fost 
timp de 10 ani domnul Traian 
Băsescu. Sub directa conduce-
rea a acestui politician, CSAT a 
inclus corupția și presa printre 
amenințările la adresa siguranței 
naționale și a permis implica-
rea serviciilor secrete în justiție 
și în mass-media. Sub domnia 
domnului Traian Băsescu s-au 
întâmplat toate acele lucruri care 
au făcut posibile apariția îndo-
ielii asupra actului de justiție și 
asupra corectitudinii unor „anu-
mite părți“ din presă. În acei 10 

ani, puterea serviciilor a devenit 
nepermis mare și tot în acei ani 
au fost posibile vacanțele genera-
lului (acum în retragere)  Florian 
Coldea în paradisuri fiscale ca 
Insulele Seychelles. Dincolo de 
justețea oricărui demers îndrep-
tat împotriva iertării corupților, 
a omite „contribuția“ domnului 
Traian Băsescu, a guvernelor și 
a  asociaților „imorali“ sau de 
tipul UNPR (mai țineți minte 
cum și de ce s-a înființat acest 
partid în Parlament?) nu poate fi 
ignorată. Or, domnul Liiceanu se 
face că uită că a fost un susținător 
al puterii care a creat „câmpuri 
tactice“ în societate. Dacă lângă 
lista de nume din PSD pe care 
o citează cu intelectuală mânie 
ar fi strecurat și nume ca Blaga, 
Udrea, Iacob-Ridzi sau Popescu 
(cel cu „găinile electorale“), înțe-
legeam că suntem în fața unui 
demers bazat pe raționalități fun-
damentale. După cum se vede, nu 

este cazul.
Al doilea lucru pe care îmi per-

mit să îl semnalez ține de adesea 
întâlnită lipsă de congruență a  
intelectualului român cu propriul 
său spirit critic. Nu este singurul 
„caz“, dar aici mă refer la experi-
ența scriitorului și filozofului cu 
fostul președinte. O experiență a 
susținerii necondiționate a pre-
ședintelui-jucător. Experiența s-a 
terminat tot cu un articol, un text 
al cenușii aruncate pe propriul 
păr după lunga perioadă de fertilă 
înțelegere cu domnul Băsescu. 
Adaug că momentul remușcării 
intelectuale a venit atunci când 
domnul Băsescu nu mai era 
președinte.

Am încercat să scriu cât am 
putut de elegant despre oscilați-
ile civice și politice ale domnului 
Liiceanu pentru că nu vreau să i 
se clintească niciun fir din părul 
acoperit cu cenușa regretelor 
portocalii.

Închei spunând că mi-ar fi plă-
cut să îl fi descoperit, întâmplător 
și discret, pe domnul Liiceanu 
la miting (o nouă manifestație 
civilizată și cu temă clară – semn 
de sănătate democratică). Cât 
de onorabil ar fi fost să nu facă 
exerciții de imagine anunțându-și 
somptuos participarea extraor-
dinară la evenimentul străzii, 
ca o vedetă la un concert!... Cât 
de modest ar fi putut să fie!... 
Dar, deh, ce să-i faci, ghinion! 
Caftanul e caftan, iar reclama 
este sufletul comerțului în toată 
lumea asta, din Apus până în 
Extremul Orient, nu-i așa?

Un redutabil intelectual român și-a regăsit suflul civic și cauza pentru care 
să lupte – mă refer la domnul Gabriel Liiceanu și la „bătălia“ împotriva 
ordonanțelor de urgență pregătite de Ministerul Justiției. Domnia-sa ne 
informează, citându-l ironic pe domnul Liviu Dragnea, că e „gata să moară în 
picioare“ pentru a nu-și pierde libertatea. „Societatea română a ajuns din nou 
la un punct de fierbere la care, în curând, nu puțini vor fi dispuși să moară în 
picioare“, mai spune domnul Liiceanu într-un articol publicat pe contributors.
ro. „Marea Sfidare. E prea mult“, este titlul acestui text cu valențe de manifest.

Tudor 
ARTENIE

Cenușa regretelor 
portocalii

 „Ieșiți din casă dacă 
vă pasă, frumos și 
înălțător!“ Sper să 
reușim să eliminăm 
și violența domestică 
asupra femeilor și 
copiilor. Să ne pese 
de ce? În legătură cu 
ce? Aha am înțeles,  
comuniștii vor să 
scoată corupții din 
închisoare. Vai! Cam 
la ce nivel trebuie 
să fie retardul în 
țara asta pentru ca 
populația să pună 
botu la așa ceva?

La un nivel apocaliptic! Și 
ar fi simplu de tot dacă ar 
lua ordonanța de modifi-

care a codului penal și proiectul 

de ordonanță pentru grațiere și 
le-ar citi. Vreau și eu să îmi arate 
protestatarii unde scrie în ordo-
nanță că se grațiază faptele de 
corupție. Răcnesc din toți rărun-
chii pe străzi de trei săptămâni că 
PSD scoate corupții din pușcărie. 
La art 5 alin 2 punctul 32 scrie 
negru pe alb nu se grațiază faptele 
de corupție. „Art. 5 - nu benefi-
ciază de prevederile art 1 și art 2 
condamnații cărora li s-au apli-
cat pedepse pentru următoarele 
infracțiuni: …infracțiunile de 
corupție prevăzute la art 289-294 
cod penal“. Mai departe, protesta-
tarii sunt disperați și indignați de 
faptul că ies hoții din pușcărie și 
prejudiciul este nerecuperat. Tot 
în ordonanță la articolul 3, scrie 
limpede că cei care sunt grațiati au 
la dispoziție un an să achite preju-
diciul, în caz contrar se anulează 
grațierea și merg înapoi la pârnaie. 
„Art 4 - Grațierea prevăzută la art 
1-2 este condiționată de achi-
tarea în termen de un an a pre-
judiciului“. Mai au protestatarii 

noștri un of și anume: se reduc 
pedepsele la jumătate, da așa este 
la cei bolnavi în fază terminală, 
femeilor gravide și persoane-
lor singure care au în întreținere 
minori în vârstă de până la 14 ani. 
Pai și atunci? Atunci care este 
motivul acestor demonstrații? 
Unde este adevărul? Căci cu sigu-
ranță nu este în esenta luptei anti-
corupție, pentru că textul de lege 
ce urmează a fi promulgat este 
foarte clar așa cum am arătat mai 
sus. O altă josnică manipulare, 
asupra căreia doresc să atrag aten-
ția este aceea cu „abuzul in servi-
ciu“. Prima minciună a fost aceea 
că se scoate abuzul în serviciu din 
Codul Penal, nimic mai neadevă-
rat.  A două minciună este aceea 
că nu mai este abuz în serviciu 
decât dacă prejudiciul este peste 
200.000 de lei. Altă minciună 
penibilă, dacă analizăm textul 
de lege, acesta spune clar „.......o 
pagubă mai mare de 200.000 
lei ori o vătămare foarte gravă,  
certă și efectivă a drepturilor sau 

intereselor legitime“. Deci, nici 
vorbă de a dispare infracțiunea 
în sine, dimpotrivă, dacă preju-
diciul este evaluabil în bani și 
este peste 200.000 de lei atunci 
este clară infracțiunea, dacă nu 
atinge pragul de 200.000 lei nu 
înseamnă că nu este infracți-
une, este suficient să-ți aducă 
o atingere unui drept personal. 
Reglementările sunt juste, func-
ționarul public nemaiputând să 
aducă atingere drepturilor și inte-
reselor legitime unei persoane. 
Având în vedere cele de mai sus 
- în cazul acesta -care este motiva-
ția reală pentru care acești tineri 
„frumosi și liberi“ sunt determi-
nați să iasă în stradă? Vis a vis de 
faptul ca multe multinaționale au 
dat liber „de proteste“ parcă mă 
duc cu gândul la fondurile alea pe 
care multinaționalele nu o să le 
mai primească dacă rămâne PSD-
ALDE la putere.

Pa Ceanga

Retardul și puterea sa de creație 

Președintele României 
a fost timp de 10 ani 
domnul Traian Băsescu. 
Sub directa conducerea a 
acestui politician, CSAT 
a inclus corupția și presa 
printre amenințările 
la adresa siguranței 
naționale și a permis 
implicarea serviciilor 
secrete în justiție și în 
mass-media. 

Unde este adevarul? 
Caci cu siguranță nu 
este în esenta luptei 
anticorupție, pentru 
ca textul de lege ce 
urmeaza a fi promulgat 
este foarte clar așa 
cum am aratat mai 
sus. O altă josnică 
manipulare, asupra 
căreia doresc să atrag 
atenția este aceea cu 
„abuzul in serviciu“. 
Prima minciună a 
fost aceea că se scoate 
abuzul in serviciu din 
Codul Penal, nimic mai 
neadevărat.  
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Cînd bogătanii se smiorcăie

Bineînțeles, cadrul este cel „cores-
punzător“, o masă bogată, „udată“ 
din plin și „onorată“ de invitați 

„unul și unul“, din „lumea bună“ și „colo-
rată“ a „eternității“ locale… Rolul inter-
pretat, este drept, sub influența licorilor de 
calitate, de cel aflat în fruntea bucatelor, e 
de-a dreptul fabulos și ar merita un premiu 
la un festival de „cine-verite“! Nu pot să nu 
redau cîteva scene, fără muzică dar pe ver-
suri „nemuritoare“, compuse de cantauto-
rul Axinte, care a învățat, călit în paranghe-
lii grele, unde să-i lovească pe mitocanii 
îmbogățiți pentru a le lua banii.La intro-
ducere, „În lumea asta, atît de maaaaree/ 
Hoții bogați au milioane…“ cel căruia îi 
este dedicată piesa are un zîmbet aprobator 
și dă chiar din cap, cam ca bulgarii, că nu 
prea poate să și-l țină drept. Apoi, tresaltă 
la „Dar sînt și, Doamne, nefericiiiiți/ Nu au 
nici caaasăăă, nici serviiiici…“, lipește nis-
caiva „Brânzuși“ pe fruntea interpretului 
și oftează din toți rărunchii începînd să se 
legene și să dirijeze.Evident, nu cu mîna în 
care ținea „mălaiul“. Urmează un moment 
emoționant, sfîșietor, la imaginea macabră 
și apocaliptică a bieților rrromâni, „Răniți 
de soaaartăăă sînt prin spitale? Fără de 
mîiniii, făr de picioaaareee…“, cînd ochii 
i se umplu de lacrimi fiind necesară o 
batistă. Sau un șervet cu motive folclorice. 
Ceea ce, comesenii, disciplinați și respec-
tuoși, execută prompt! Vă dați seama, fără 
de mîini, fără picioare…bieții oameni…
La partea politică, „Cei fără ochi erau în 
guvernîîî/ N-aveau cum să vaaadăăă acest 
infeeeernîîî…“ banii se lipesc în continu-
are pe fruntea transpirată a artistului dar 
cel căruia îi este dedicat cîntecul devine 
serios, gînditor, își duce chiar deștul la 
tîmplă, deși nu arată că ar fi impresionat 
de cei lipsiți de lumina ochilor. În sfîrșit, 
momentul culminant se produce cînd 
nesimțitorul ăla de manelist îi aduce 
aminte cît este de trecător: „Săraci, bogați, 
parlamentaaari/ În fața morțiiii sînteeeem 
egaaaali…“ Aici, sentimental, speriat în 
fața veșniciei morții, Unșpemetri începe să 
plîngă în hohote, cu muci și lacrimi, arun-
cînd cu banii pe unde se nimerește. Nici 
„băgarea“ refrenului cu vremurile care vin, 
„Cînd poateee vom fi cu toțiii frați/ Și cei 
săraci și cei bogați…“ nu-l mai scoate din 

depresie! După care, „Cortina!“, ca să zic 
așa.

Evident, omul a compătimit  
din greu cu cei care nu  
au nici casă, nici servici,  
nici mîini și nici picioare,  
cu toți sărăntocii din țară

Chiar și cu cei care sînt chemați la 
comisiile sociale pentru a fi verificați dacă 
nu cumva le-a crescut piciorul tăiat și iau 
pensia ilegal.Și s-a smiorcăit în mod con-
vingător. Tendința de a se smiorcăi, de 
la „om la om“, dar în special în public, în 
diverse ocazii, mai ales cînd asistența este 
– datorită televizorului, a unor adunări, 
mai mult sau mai puțin electorale, a altor 
evenimente… – cît mai numeroasă și pro-
venind din zona celor „fără de noroc“, a 
celor care au avut ghinion, cum bine spu-
nea un președinte imobiliar, fost tălmaci 
și șofer la traficanții de copii, înainte de a 
se îmbogăți peste măsură.Astfel asistăm 
la lamentații privind sistemul care le cre-
ează tot felul de probleme și îi împiedică să 
se bucure de ceea ce au acumulat într-un 
timp suspect de scurt, ca „tunari“ fruntași 
într-o țară în care s-a dat liber la furat și 
unde, nota bene, cum decreta un alt preșe-
dinte, „Ce-i furat, furat rămîne!“ „Temele“ 
abordate de „nefericiții“ cu viloaie de nea-
muri proaste – dacă se poate mai multe și 
cel puțin una în străinătate – proprietari 
de „mașini de mașini“, Rolls Royce, Aston 
Martin, Ferarri, Bentley, Mercedes, Volvo 
etc., deținători de terenuri, fabrici – demo-
late pentru a intra în „jocul“ imobiliar – 
de conturi grase, mai ales în paradisurile 
fiscale, de bijuterii, opere de artă – aici 
le-o mai trag „dealerii“ – de yahturi și de 
ce nici nu își mai imaginează un om nor-
mal. Bineînțeles, contează enorm relațiile 
– „Am înțeles că cu bani nu se poate, dar 
nici cu relații…“, glumesc ei… – mai ales 
dacă reușesc să intre în grupuri transparti-
nice finanțîndu-i, „la negru“, și pe ăia și pe 
ăia, evitînd astfel să cadă victime luptelor 
de partid.

Se smiorcăie, în primul rînd, 
pe subiectul impozite și taxe, 
deși majoritatea driblează 
adminstrațiile fiscale, obțin 
amînări și iertăciuni, au datorii 
imense, pe care nu le vor achita 
niciodată

Cu concursul funcționarilor „superiori“, 
pe care i-au îmbogățit, cu care sînt „atenți“ 
permanent, aceștia fiind, datorită acumu-
lărilor din șpăgi, introduși și ei, ca și poli-
ticienii, procurorii, judecătorii, polițiștii 
etc., în „clubul“ celor care au „cheag“ care 
le permite să se smiorcăie în fața sărănto-
cilor. Urmează problemele create de cos-
turile ridicate ale utilităților, de prețurile 
care „explodează“ – la te miri ce… chiar și 
la coșul zilnic, că impresionează – de car-
buranții care sînt mai scumpi ca în Austria, 
de jefuirea resurselor „scumpei noastre 
țărișoare“, de starea jalnică a comerțului, 
inclusiv de absența magazinelor de marcă 
în „benefciul“ celor de „știfturi“, de calita-
tea învățămîntului – deși copiii lor învață 
la școli particulare sau peste hotare – de 
sistemul de sănătate – cu care au atingere 
în străinătate, cei mai puțin „procopsiți“ 
la Istanbul sau la Viena, unde e un spital 
mai prietenos cu românii, ceilalți la Paris, 
Geneva, Londra, New York etc. – de lipsa 
serviciilor sau de scumpetea celor „care 
este“, de infrastructură, de orice ar demon-
stra „proștilor“ care îi ascultă cît de stre-
sați sînt și ce „căcat“ de viață duc. Vor să 
fie compătimiți, înțeleși. Sigur, Seneca, de 
exemplu, scria că „Nu duc o viață tihnită cei 
ale căror plăceri le dau mult de lucru“ dar 
se și întreabă, „Dacă un om s-a așezat din-
colo de dorința de a avea ceva, ce i-ar putea 
lipsi?“, ceea ce „smiorcăiții“, chiar dacă ar 
citi și rumega, nu pot să înțeleagă.

Secvențele cele mai scîrboase, cu bogă-
tanii care se smiorcăie, sînt cele în care 
„compătimesc“ cu oamenii săraci, care nu 
au „de niciunele“, cu cei aflați în suferință 
și care nu-și pot cumpăra medicamente, cu 
copiii care nu merg la școală și cu cei lăsați 
„singuri acasă“ de părinții plecați la muncă 

în străinătate, cu cei călcați în picioare de 
justiție, cu șomerii, cu tinerii care nu găsesc 
un loc de muncă și care ard ca niște torțe 
într-un club de tragică amintire, cu cei care 
au cancer, cu alcoolicii de care nu se ocupă 
nimeni, cu chiriașii dați afară din case – 
chiar dacă respectivele case le-au luat ei 
prin acte false, cumpărări de drepturi liti-
gioase etc. – cu victimele drogurilor – vîn-
dute, chiar și la poarta școlilor, de oamenii 
lor, cu complicitatea poliției – cu pensiona-
rii care își duc viața de pe o zi pe alta, cu 
cei care mor așteptînd banii de la Fondul 
Proprietatea sau restituirea vreunui teren 
sau imobil, cu militarii care mor în teatrele 
de operații, în timp ce ei sînt „cadorisiți“, 
acasă stînd, cu grade de colonei, de gene-
rali, cu victimele calamităților, cu…

O fac „convingător”, cu „adîncă 
durere” și grijă față de „aproapele”, 
chiar și cînd „aproapele” 
nu-i de față, între ei, ”Vaaaai, 
draaaagăăă…”, ca într-o piesă 
proastă.Și, dacă este cazul, varsă 
și lacrimi, se smiorcăie, ca să vadă 
lumea cît sînt de nefericiți

Ar mai fi tema „dragii noastre țărișoare“, 
cum suferă ea, cum o sug străinii – asta cla-
mează inclusiv cei care taie pădurile și vînd 
lemnul brut firmelor – cum vor să o deva-
lizeze, să o sfîșie, să o împartă, rușii, ame-
ricanii, ungurii, chinezii, nemții, cum este 
tratată ca fiind de mîna a doua (după ei a 
doua…), cum o să dispară de pe hartă… În 
acest „vodevil“, bogătanii se smiorcăie cînd 
cîntă și li se cîntă, îndeosebi, „Noi sîntem 
români“ dar și alte piese din repertoriul 
cunoscut, inclusiv manele sau romanțe.

După „reprezentații“ revin la ale lor, „se 
întorc“, cum se spune, tratîndu-i pe cei care 
au fost proști, care nu au știut sau nu au vrut 
să fure, pe „amărîții“ care nu își doresc decît 
o viață decentă, sigură, cu disprețul specific 
parvenitului. Tupeul lor este fără margini! 
Similar cu cel al copilului care, după ce și-a 
omorît părinții, a cerut clemență judecăto-
rului pe motiv că este orfan!

Eduard HUIDAN

 Una dintre cele mai 
dezgustătoare secvențe cu 
bogătanii României este aceea 
în care unul, un interlop 
de categoria grea, o țoapă 
primitivă, intrată, că așa se 
cuvine, și în politică dar și în 
administrație, și ca lefegiu 
la stat, cunoscut sub porecla 
de Unșpemetri, se smiorcăie 
de mila bieților rrromâni, 
a „sărăntocilor”, în timp ce 
lipește, pe fruntea lăutarului 
Axinte, bancnote, evident de 
valori mari, scoase dintr-un 
teanc care pare că nu se mai 
termină
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În doar o lună de guvernare, 
PSD a reușit să adopte 
următoarele măsuri:

Pentru salariați

1) Creșterea salariului minim la 1.450 lei
2) Creșterea cu 20% a salariilor din admi-

nistrația publică locală
3) Creșterea cu 50% a salariilor pentru 

actori
4) Deducerea din baza de calcul a impo-

zitului pe venit a abonamentelor medicale în 
limita a 400 euro/an

5) Eliminarea plafonului pentru baza de 
calcul privind plata CASS și CAS la maxim 
5 salarii medii

6) Aplicarea legii privind creșterea cu 
15% a salariilor din educație 

7) Aplicarea legii privind creșterea cu 
15% a salariilor din sănătate 

8) Eliminarea impozitului pe venit pen-
tru angajații sezonieri, care sunt păstrați în 
câmpul muncii pentru tot anul

9) Eliminare plății CASS pentru venitu-
rile suplimentare obținute (din investiții, 
dividende, dobânzi etc.) de către salariați, 
pensionari și cei cu activități independente

10) Programul prima chirie – decontarea 
a 75% din cheltuielile de chirie și utilități 
(maxim 900 lei) pentru cei care își găsesc un 
loc de muncă la minim 50 km de domiciliul 
curent

Pentru pensionari

11) Eliminarea CASS pentru pensionari
12) Eliminarea impozitului pe venit pen-

tru pensiile mai mici de 2.000 lei 

Pentru studenți

13) Creșterea alocării pe student pen-
tru fondul de burse de la 83/lei pe lună la 
201 lei/lună

14) Transport gratuit pe CFR pentru toți 
studenții din România, pe toată perioada 
anului, inclusiv în vacanțe

Pentru firme
15) Impozit pe profit de 1% din cifra de 

afaceri pentru microîntreprinderi și creș-
terea plafonului la 500.000 euro cifră de 
afaceri pentru firmele care pot benefica de 
această facilitate

16) Eliminarea impozitului pe profit în 
primii 10 ani pentru firmele care desfășoară 
activități de inovare și cercetare-dezvoltare. 

17) Eliminarea Formularului 088 privind 
categoria firmelor plătitoare de TVA.

18) Lansarea programului privind pro-
movarea exporturilor. Granturi pentru par-
ticiparea la expoziții internaționale sau la 
întâlniri de afaceri. 

19) Lansarea programului Start-up 
nation care va începe de la 1 mai, care pre-
vede un ajutor de minimis nerambursabil 
până la 200.000 lei pentru toți care vor să 
își deschidă o afacere cu minim 2 locuri de 
muncă pentru 3 ani de zile.

În domeniul Sănătății

20) Alocarea a 770 milioane lei pentru 
achiziția vaccinurilor pentru copii pe bugete 
multianuale pentru a se evita penuria acestor 
produse. Este pentru prima dată când s-au 
alocat bani pentru vaccinul pneumococic 
conjugat.

21) Alocare bani pentru toate programele 
de sănătate publică, inclusiv pentru bolile 
rare.

22)  Extinderea programului Hepatită C 
pentru gradul de fibroză F3. 

Alte măsuri pentru firme  
și populație 

23) Eliminarea a 102 taxe nefiscale.
24) Desființarea comisiilor din Casele 

de Sănătate care aprobau acordarea tra-
tamentului mai scump pentru pacienții, 
urmând ca răspunderea să revină direct 
medicului terapeut. (Măsură foarte apreci-
ată de reprezentanții bolnavilor de cancer, 
care pot accesa astfel tratamentul imediat 
după diagnosticare, fără să mai piardă timp 
la comisie, care se întrunea o dată pe lună)

25) Eliminarea impozitului pentru tran-
sferul proprietăților cu o valoare mai mică 
de 450.000 lei și impozit de 3% pentru dife-
rența care depășește această sumă.

26) Creșterea veniturilor lunare pentru 
asistenții persoanelor cu handicap la 1.450 
lei și plata lor integrală de la bugetul de stat 
(nu mai e 75% până la 90% de la bugetul de 
stat, iar restul de la autoritățile locale).

Pentru mame și creșterea copilului

27) Creșterea indemnizației lunare 
minime pentru concediul de creștere a copi-
lului de la 1.062 lei la 1.232 lei.

28) Creșterea stimulentului de inserție a 

mamelor cu copii sub 2 ani, care se întorc la 
locul de muncă, de la 531 lei  la 650 lei. 

Pentru agricultori

29) Deschiderea programului Tomate 
românești prin care toți cei care dețin sere 
sau solarii de minim 1.000 mp vor primi 
3.000 euro anual. Condiții, 2.000 kg pe 
1.000 mp în anumite perioade de timp. 

Pentru Apărare

30) Alocarea a 2% din PIB pentru 
Apărare

Vom continua! Respectăm 
fiecare promisiune! Redăm 
încrederea românilor în 
România!

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

Fapte, nu vorbe
 România se îndreaptă spre normalitate, se îndreaptă spre o clasă 
de mijloc puternică, se îndreaptă spre un nivel de trai decent. 
Fiecare promisiune devine faptă, fiecare angajament PSD este 
respectat

 Sunt zile fierbinţi 
atât în stradă cât și 
în guvern, parlament 
dar cred că și în 
instituţiile statului  
din teritoriu

Mulţi se întreabă daca pro-
gramul de guvernare și 
promisiunile făcute în 

campanie se vor materializa. Pot 
să-i asigur că ne vom duce la înde-
plinire tot ce am promis. Nu le 
mai enumăr pentru că sunt ferm 
convins că foarte multă lume le 
cunoaște deja și le așteaptă.

Oare cei din stradă simt că 
România trebuie sa urce câteva 
trepte privind creșterea nivelului de 

trai? Acest lucru se face doar prin-
tr-un program de guvernare bine 
făcut cu un PSD care își asumă ce a 
promis. Avem nevoie de moralitate 
și de implicare în acţiunile noas-
tre, avem nevoie însă de credinţă 
și de smerenie. Am uitat complet 
de toleranță și de atitudini care ne 
defineau ca popor, înainte de '89 !?

Toată lumea este deja con-
știentă că există un război între 
palate dar nu toți sunt conștienţi 
că există o cale a dialogului și nu 
toți sunt atenti la detaliile și textele 
din ordonanţe. Dar oare vrem să 
vedem adevărul, vrem să ascultăm 
pe toți decidenții și să înţelegem 
argumentele aduse și asumate? 
Vrem să înţelegem ca Parlamentul 
tocmai a primit girul unei majori-
tăți si are tot dreptul să emită legi? 

Am câștigat corect alegerile în 11 
decembrie. Îmi dau seama că opo-
ziţia vrea să se reinventeze dar nu 
în stradă și nu fără ceva concret. 
Sloganurile nu țin loc de foame 
și nu au calorii ca să poți trăi. Ba 
dimpotrivă, te slăbesc când iți dai 
seama că adevărul este în altă parte.

Îmi doresc să cred că atunci când 
strigi anumite lozinci chiar te-ai 
documentat în privinţa lor, altfel 
nu au nicio noimă și e posibil să-i 
înjuri chiar pe toți, la grămadă că 
doar e revoluţie. Zilele trecute când 
cu circul din Parlament, cineva de 
la un partid ne-a strigat că noi avem 
doctorate false. Mă uitam și nu 
înţelegeam de ce atata ură de la o 
tânără deputată și ce legătură avea 
strigătul ei cu ceea ce se întâmpla în 
stradă. Era prea multă ură și dispreţ 

la adresa mea si a colegilor din jur. 
Am văzut-o pe d-na Turcanu și pe 
d-l Turcescu cum stăteau timizi pe 
lângă USR-iști atunci când au venit 
în față cu pancarde de parcă erau 
dintr-un alt film care încerca să se 

lipească de regia USR. Nu dorea 
d-na președinte a PNL-ului decât 
alegeri anticipate.

Sigur, mereu am luptat împo-
triva corupţiei, a minciunii și a 
golanimii din politică, dar si impo-
triva unor tipuri de fanatism pe care 
l-am întâlnit la cei fără experienţă, 
de multe ori la cei care se dădeau a 
fi Albă ca Zapada dar aveau multe-
probleme în spate.

Întotdeauna am considerat că 
puterea argumentului și nu sim-
ple sloganuri reprezintă ideiile și 
cuvintele care împing o societate 
înainte.

Mihai MOHACI, 
deputat

Zile fierbinţi

Deci, ce facem? 
Cum rezolvam 
această disputa? Sau 
aşteptăm să vedem 
ce spune Curtea 
Constituţională?
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• Grațierea colectivă se acordă de către Parlament, 
prin lege organică însă ea poate fi acordată și 
de Guvern, prin ordonanță de urgență și are ca 
efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării 
pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai ușoară

Primarul Scripcaru și grațierea

Amatorismul ucide

În cele ce urmează, voi face o 
analiză succintă a implicați-
ilor proiectului ordonanței 

de urgență pentru grațierea unor 
pedepse și a proiectului ordonan-
ței de urgență pentru modificarea 
și completarea Codului Penal și 
a Codului de Procedură Penală 
asupra situației primarului nostru, 
trimis în judecată de către DNA, 
Serviciul Teritorial Brașov.

Conform dispozițiilor proiectu-
lui de grațiere, se grațiază în între-
gime pedepsele cu închisoarea de 
până la 5 ani inclusiv precum și 
pedepsele cu amendă aplicate de 
instanța de judecată.

În proiect sunt enumerate 
infracțiunile pentru care nu se 
aplică grațierea, între care sunt 
luarea de mită și infracțiunile pre-
văzute la art. 5 alin. (1) și alin. (3) 
din L. nr. 78/2000 pentru preve-
nirea, descoperirea și sancționarea 
faptelor de corupție însă nu și disp. 
alin. (2) ale art. 5 care se referă la 
infracțiuni asimilate infracțiunilor 
de corupție.

De asemenea, nu este excep-
tată de la aplicarea ordonanței nici 
infracțiunea de abuz în serviciu.

Primarul a fost trimis în judecată 

pentru infracțiuni asimilate infrac-
țiunilor de corupție și pentru o sin-
gură faptă de luare de mită.

Prin aplicarea prevederilor 
ordonanței de grațiere gospodarul 
nostru va rămâne aproape curat, cu 
o singură infracțiune, cea de luare 
de mită, pentru care mai poate 
ajunge la închisoare. Curat murdar, 
ar spune Caragiale!

În ceea ce privește ordonanța 
de modificare a codurilor, în speță, 
prezintă interes noua definire a 
abuzului în serviciu: alin. (1) : 
„Fapta funcționarului public, care, 
în exercitarea serviciului, nu înde-
plinește un act sau îndeplinește 
un act contrar legii și prin aceasta 
cauzează o pagubă materială mai 
mare de 200.000 lei unei persoane 
fizice sau unei persoane juridice se 
pedepsește cu închisoarea de la 6 
luni la 3 ani sau cu amendă“ , alin. 
(3): „Acțiunea penală se pune în 
mișcare la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate“.

În cazul primarului nostru per-
soana vătămată este bugetul muni-
cipiului Brașov, reprezentat de 
primar.

Sunt curios cum va formula 
primarul plângerea prealabilă prin 

care va solicita organelor de urmă-
rire penală să-l cerceteze.

Interesant și interesat este for-
mulată și dispoziția referitoare 
termenul în care se poate depune 
denunțul: „Denunțul se depune la 
organul de urmărire penală com-
petent în termen de 6 luni de la 
data săvârșirii faptei prevăzute de 
legea penală, sub sancțiunea lipsirii 
acestuia de efectele juridice prevă-
zute de lege care conduc la înlătu-
rarea răspunderii penale“.

În acest fel, sunt lipsite de efici-
ență juridică denunțurile privind 

faptele penale formulate în interi-
orul termenului de prescripție, cu 
alte cuvinte, dacă nu s-a aflat de o 
infracțiune în termen de 6 luni de 
la săvârșirea ei, ea nu mai poate fi 
denunțată.

În concluzie, primarul Scripcaru 
va prinde din nou aripi, fiind titula-
rul unei singure infracțiuni, cea de 
luare de mită și ne va reprezenta în 
continuare în fața lumii întregi.

Arnold UNGAR, consilier  
în Consiliul local Brașov, 

Membru în Forumul Democrat 
al Germanilor din România

 Amatorism: diletantism, 
neprofesionalism, 
neprofesionism (dicționarul de 
sinonime, 2002). Practicarea 
unui sport, sau a unei arte, 
unui hobby, ca amator, este un 
drept al fiecaruia și ne dă nouă, 
oamenilor, acele momente care 
ne reîncarcă bateriile, ne bucură 
sufletele și uneori ne deschide 
uși către lumi pe care nici nu le 
bănuiam

Când, însă,  își face loc în administrația 
publică, AMATORISMUL UCIDE!

Ucide speranțele de mai bine, 
ucide liniștea celui atins de efectele lui, ucide 
inițiativa celor dornici să facă lucruri, dar cel 
mai grav - UCIDE OAMENI!

Pe unii îi ucide la propriu, prin mașinile 
care, lună de lună, iau pietoni de pe trecerile 
de pietoni prost organizate și îi omoară, prin 
garniturile de tren care, an de an, omoara 
câte 3 - 4 - 5 oameni care încearcă să traver-
seze liniile de tren dintre cartierul Astra și 
Craiter, sau dintre Astra și cimitirele aflate 
de partea cealalaltă a căii ferate.

Pe alții îi ucide, slava domnului, doar 
potențial, deocamdată - ce credeți că s-ar 
întampla cu un turist accidentat grav pe 

pârtiile din Poiana Brașov, în zilele în care 
traficul se blochează pe drumul lung de 12 
km dintre oraș și stațiune?

Pentru a nu complica discuția o să mă 
opresc doar la aceste câteva exemple, deși 
ele pot continua pe pagini și pagini întregi.

În situațiile acestea m-am referit exclusiv 
la realități, sau la realități potențiale (în cel 
de-al doilea exemplu) care există de ani și ani 
de zile. De ani și ani de zile mor oamenii pe 
trecerile de pietoni în Brașov. Tot de ani și ani 
de zile mor călcați de tren în zona Astra, sau 
Astra / Craiter. La fel, de ani și ani și ani de 
zile există blocajele de pe drumul de Poiană.

Cât timp este necesar pentru a remedia 
aceste lucruri? În cât timp s-ar putea pro-
iecta o pasarelă pietonală, măcar, peste calea 
ferată? În cât timp s-ar putea reproiecta 
intersecțiile și trecerile de pietoni în așa fel 
încât să diminuăm riscul de a fi spulberați 
când le traversăm? De cât timp este nevoie 
pentru a face o parcare decentă (supraeta-
jată) în Poiana Brașov? Căci, iată! Nici măcar 
construcția aceea absolut inutilă din Poiana 
Mică nu suntem în stare să o terminăm!

De ce? Pentru că cei ce ne conduc sunt 
doar niște AMATORI. Nu le pot zice dile-
tanți, pentru că acest cuvânt se potrivește 
cuiva care este la începutul activității, un 
diletant poate depăși stadiul de amator. Ai 
noștri sunt de ani de zile la comanda orașu-
lui, deci nu pot fi decât neprofesioniști.

În același timp în care aceste lucruri sim-
ple, care ar salva viețile unor oameni nevi-
novați, nu se fac, Brașovul plătește penalități 
de sute de mii de euro către Bepco și încheie 
anul 2016 cu un excedent (bani pe care îi 
avea, dar nu i-a cheltuit) în valoare de  50 
milioane de euro!!!

Câte pasarele se puteau face cu doar o 
fracție din banii aceștia? Cât ar fi costat 
o parcare supraetajată (sau subterană) în 
Poiană? Cât ar fi costat să iluminăm trecerile 
de pietoni?

Serban ȘOVĂIALĂ,
consilier local independent

Are o șansă de a scăpa 

și de urmările acestei 

infracțiuni: să fie 

grațiat de președintele 

țării, după modelul 

președintelui 

american care, anual, 

grațiază un curcan

AMATORISMUL 

UCIDE! Doamnelor 

și domnilor din 

conducerea municipiului 

Brașov, aveți în mâinile 

voastre și pe conștiința 

voastră sângele celor morți 

din cauza incompetenței 

voastre
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Cu roțile-n aer
Karla TITILEANU
decorator

Când eram mici ne dădeam 
cu patinele cu rotile 
prinse de încălțămintea 

pe care o aveam la purtător. Se 
prindeau cu curele deasupra și 
imi aduc aminte că mă strângeam 
atât de tare, de frică să nu le pierd 
la viteză. Nu că aș fi putut prinde 
vreo viteză pe trotuarele copilă-
riei. Când am mai crescut mi-am 
luat un skateboard... și mergeam 
seara cu prietenii (evident ăia mai 
mari de pe la bloc), pe mijlocul 
străzii cu plăcile. Pe-acolo asfaltul 
era mai fin și nu era strada prea 
înclinată. Și era fain. Nici nu ne 
închipuiam noi, că alții prin alte 
țări aveau parcuri speciale pentru 

dat pe role sau skate, încă din 
1965 (Arizona, SUA).

Spațiile publice cu destinații 
de petrecere a timpului liber prin 
sport sunt zone foarte apreciate 
în rândul tinerilor și nu numai. 
Pentru că mulți adolescenți sunt 
pasionați de biciclete, role și ska-
teboard-uri s-au creat zone speci-
fice pentru acest tip de activități. 
Nu este suficient un gard delimi-
tator și două rampe, ci ideal este 
ca întreaga structură a acestui 
spațiu să se integreze in peisajul 
urban adiacent. În Brașov, muni-
cipalitatea a realizat două astfel 
de zone (parcul din centrul civic 
si cel din Tractorul), care sunt 
departe de a fi ceea ce orice tânăr 
pe roți și-ar putea dori. Pe aleile 
din Parcul Central n-ai voie cu 

câini, n-ai voie 
cu bicicletă, n-ai 
voie cu role. Așa... 
bun. Și ăștia care 
vor să se dea și ei 
pe roți pe unde 
să navigheze? 
Exclusiv pe banda 
pentru bicicliști?

Ei bine, nece-
sitatea amenajării 
corecte a unor 
zone de acest fel 
este cât se poate 
de clară și de pre-
ferat nu doar în 
două cartiere ale orașului. Dar să 
zicem că-i bine și-atât. Bun, cam 
care ar trebui să fie caracteristicile 
unui parc de skate? Unul adevărat 
cuprinde 28 de elemente specifice 

cum ar fi: diverse tipuri de bare 
simple sau combinate în felurite 
structuri, diverse tipuri de rampe, 
piramidă, lansator, zona de ateri-
zare din spumă, un crater orizon-
tal, altul vertical, combinate cu 

jumătăți de sfere și multe altele. 
Ei bine, dacă tinerii curajoși ar 
avea unde exersa în condiții de 
siguranță, poate i-am vedea și noi 
campioni in competițiile de gen 
care au loc peste tot în lume.

www.cramagirboiu.ro

La Chișinău, am mâncat, 
pentru prima dată, pelimeni

 Un fel de colțunași cu 
brânză sau carne, fierți bine, 
peste care bucătarul a turnat 
un polonic de smântână. 
Nu e un restaurant clasic, 
e un „împinge-tava” mare, 
cu multe feluri de mâncare, 
plasat lângă mai multe 
clădiri de birouri și mall-uri 
din Chișinău. Internetul 
spune că e o mâncare 
rusească. Așa o fi, dar nu 
contează, e bună și caldă și 
ieftină. Sub doi dolari porția

Orice oaspete evaluează 
mâncarea (rusească, în 
acest caz) în monedă ame-

ricană. Dolarul e valuta forte, așa că 
„traduc“ în dolari și prețul acestui 

fel de mâncare rusesc servit pe tavă 
în capitala celui de-al doilea stat 
românesc, Chișinău. Lângă mine, 
la o altă masă, doi inși mănâncă 
varză călită. Vorbesc rusește între 
ei; cel puțin unul este, prin urmare, 
rus. Varza călită e cu siguranță 
românească!… Kefirul din pahare 
e originar din Munții Caucaz, așa 
încât poate sentimentul de înstrăi-
nare al celor doi (poate doar unul e 
înstrăinat) e atenuat de lichidul alb 
și gros.

Citesc, pe smartphone (conec-
tat la rețeaua wifi oferită de resta-
urant) știri de tot felul. Internetul 
merge perfect, relația mea cu 
lumea e foarte bună. Mai am câțiva 
pelimeni în farfurie…

Suntem peste tot și în timp 
real…

Lumea modernă dato-
rează enorm noilor tehnologii. 
Comunicarea se desfășoară în timp 
real, timpul și spațiul s-au micșorat 
ca oamenii de zăpadă sub soarele 
primăverii. Mănânc și gândesc, ca 
să îl parafrazez pe Labiș. Nu știu la 
ce se gândesc cei din jurul meu. Ca 
și mâncărurile, sunt de mai multe 
naționalități. Globalizarea ne pân-
dește de peste tot.

Gata, am mâncat și a fost foarte 
bun. Mâine voi cere pârjoale și 
piure de mazăre. Și poate și niște 
somon crud la antreu. Mă ridic, 
îmi pun paltonul și mă îndrept spre 
ieșire. Instinctiv, mă uit la ceas. E 
două fix. Cineva mă iubește!… 
Cineva din capitala primului stat 
românesc.

Tudor ARTENIE
www.cramagirboiu.ro
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Centrul Socio-Medical Dr. Teofil Mija

Investigații medicale la cele mai mici prețuri!

Str. Dr. Ion Cantacuzino nr. 14, Brașov •  Programări: 0786072646 și 0268419069

Realizează la cele mai mici preţuri:
SERVICII  MEDICALE  DE  SPECIALITATE

SERVICII  DE  RECUPERARE  FIZICĂ

SERVICII  PSIHOLOGICE

ÎNCHIRIERE DE SPAŢIU – sală maxim 40 locuri         

E-mail: csm@afmcchristiana.ro

Pagină web: www.christianabv.ro

https://www.facebook.com/csm.christianabv/

Cum ajungeţi la noi: de la staţia  
de autobuz Sanitas, prima stradă 

 la dreapta, prin faţa Şcolii Gimnaziale 
Nr.5, către Ambulanţă şi Strada Sitei.

SERVICII MEDICALE  DE SPECIALITATE
MEDICINĂ INTERNĂ 
 Dr. Chiriacescu Eugenia

Consultaţie, ecografie  
abdominală - 80 lei

CARDIOLOGIE 
 Dr. Gabor Anca Laura

Consultaţie + EKG - 80 lei;   
Ecografie cardio - 80 lei
Consultaţie + Ecografie cardio - 140 lei 
Control- 40 lei;  
Interpretare EKG - 20 lei

NEUROLOGIE 

 Dr. Pocreata Ioana Maria
Consultaţie, ecodoppler  
carotidian - 140 lei
Consultaţie, referat medical - 100 lei
Ecodoppler carotidian - 100 lei

ALERGO-IMUNOLOGIE
 Dr. Draguș Daniela

Consultaţie - 70 lei 
Spirometrie simplă- 40 lei;  
Spirometrie test BD-80 lei 
Test cutanat prick - 100 lei/test

 STOMATOLOGIE 

 Dr. Dragoș Cristian
 Consultaţie, tratament

DERMATOLOGIE 
 Dr. Patriche Benga Loredana

Consultaţie - 90 lei

RECUPERARE/ FIZIOTERAPIE
 Dr. Fejer Luiza

Consultaţie, indicatii  
pentru proceduri - 40 lei

NUTRIŢIE, DIABET şi BOLI METABOLICE
 Dr. Micu Suzana Maria

Consultaţie/obezitate - 120 lei 
Consultaţie/diabet, dislipidemie - 80 lei

PSIHIATRIE 

 Dr. Ilea Ioana
Consultaţie + referat- 80 lei;   
Control- 40 lei

SERVICII  DE  RECUPERARE  FIZICĂ

FIZIOTERAPIE- PROCEDURI 
 Urdea Diana 

CDD; CIF; CG; TENS; UUS, LASER  
- 3,5 lei/procedură

KINETOTERAPIE 
 Urdea Diana, Cinzeacă Cristian

Şedinte kinetoterapie - 15 lei/sedinţă 

SERVICII PSIHOLOGICE

 Psih. Zogan Gabriela 
Examen psihologic, psihoterapie - 100 
lei; Referat - 80 lei

 Psih. Tulban Andreea
Consiliere: individuală - 70 lei,  
de cuplu/familie - 100 lei
Atelier de grup - 25 lei

Tropical Islands Resort - o destinație de vis!
 Dacă vreți să vă distrați 
ca vara în lunile de iarnă, 
vă propun o destinație 
exotică, unică în lume, 
aprope de Berlin! 

Construită în cea mai mare 
cupolă din lume, în ceea 
ce ar fi trebuit să fie hangar 

pentru dirijabile, cea mai mare pis-
cină indoor din lume face parte din 
uriașa insulă tropicală ce poate găz-
dui până la 6000 de vizitatori o dată 
și care se întinde pe o suprafață cât 
8 terenuri de fotbal. 

Tropical Islands Resort este 
un parc tematic tropical situat în 
fosta bază aeriană Brand-Briesen 
în Krausnick, districtul Dahme-
Spreewald din Brandenburg, 
Germania, la 50 de kilometri de 
granița de sud a Berlinului. 

În 1938, Germania a început 
dezvoltarea aerodromului Brand-
Briesen pentru Luftwaffe. Armata 
Roșie au ocupat aerodromul după 
al doilea război mondial, adău-
gând o a doua pistă și un punct de 
comandă și control pentru avioane 
de luptă. Odată cu reunificarea 
Germaniei de Est în armata sovie-
tică a fost de acord în 1994 să se 
returneze toate bazele militare. 

Firma Cargolifter AG a 

cumpărat de la guvernul federal 
al Germaniei în anul 1992 fostul 
aerodrom militar pentru a construi 
o bază aviatică pentru dirijabile. Ei 
au început construcția unui han-
gar nou de 360 de metri lungime, 
210 de metri lățime și înălțime de 
107 metri, care a costat 78 de mili-
oane €. La 5,5 milioane m³ este una 
dintre cele mai mari clădiri de pe 
Pământ în volum și este cea mai 
mare sală fără stâlpi de susținere în 
interior. CargoLifter a intrat în fali-
ment la mijlocul anului 2002.

În interiorul halei, temperatura 
aerului este de 26° C (78 ° F) și 
umiditatea aerului este în jur de 
64%. Insula are o plajă de peste 250 
m de nisip fin, pădure tropicală cu 
peste 50.000 de plante - de la bana-
nieri, palmieri, arbori de cafea și 
până la plante carnivore, un aqua 

parc, o piscină cu valuri înconjurată 
de 400 sezlonguri, lagune, cascade, 
fântâni, 13 restaurante diferite cu 
specific sau internaționale, un bule-
vard pentru cumpărături, zone de 
relaxare, de explorare sau de joaca 
pentru copii.

La intrarea în hangar, vizitato-
rii pot alege între diferite opțiuni 
de acces de bază cu prețuri dife-
rite. Tropical Islands este împărțit 
în două zone principale, fiecare 
cu propriul său preț de acces. 
Vizitatorii se pot deplasa de la o 
zonă la alta prin plata unei taxe 
zilnice suplimentare. Taxe supli-
mentare se aplică, de asemenea, 
pentru zone, cum ar fi turnul tobo-
gan de apă, terenul de golf, Jungle 
Lift, spectacolul de seară și zona de 
cazare internă. 

Tropical Islands are un număr 

de diferite domenii tematice:
Tropical Village - oferind copii 

ale clădirilor tradiționale din 
Thailanda, Borneo, Samoa și Bali.

Rainforest, cu aproximativ 
50.000 de plante și 600 de specii 
diferite, inclusiv unele plante rare.

Tropical Sea - o piscină de un 
140 de metri între-o zonă cu o 
suprafață de 4.400 mp și o adân-
cime de 1,35 metri, destinată să 
arate ca apele unei insule de corali 
cu plajă cu nisip.

Bali Laguna - cu o suprafață de 
1.200 de metri pătrați și o adân-
cime mai mică de 1 metru cu fân-
tâni, vâltori și două tobogane cu 
apă.

Oaspeţii au la dispoziţie o vari-
etate de unităţi de cazare, inclu-
siv camere cu design inspirat de 
America de Sud, Africa sau de zona 
Asia-Pacific. Camerele moderne 
au aer condiţionat, TV prin satelit, 
WiFi gratuit, minibar și baie privată 
cu duș și uscător de păr.

Cele 13 restaurante și baruri 
servesc o varietate de preparate 
culinare. Restaurantul Sawadee 
oferă un mic dejun tip bufet, iar 
localurile Palm Beach Restaurant, 
Wok House și Mondial Food 
Court propun o gamă largă de spe-
cialităţi internaţionale și cocktai-
luri proaspete. Tropical Garden 

asigură mese cu mai multe feluri, 
iar restaurantul Tropino servește 
preparate pentru copii.

Oaspeţii pot face rezervări pen-
tru a beneficia de tratamente de 
înfrumuseţare și de masaj. Clubul 
pentru copii Tropino organi-
zează activităţi de divertisment. 
Proprietatea include o arteră 
comercială, facilităţi de minigolf, o 
saună tropicală și o sală de fitness 
echipată complet.

Dacă ziua sunetele sunt mai 
estompate iar imensele geamuri ale 
domului permit soarelui să intre 
și să te simți mângâiat de raze și 
lumina, seara, senzorii uriașei con-
strucții își arată adevărata putere…
lumini feerice subacvatice, sunete 
autentice ale pădurii tropicale, ale 
păsărilor și, uneori animalelor, zgo-
motul apei și muzica ce răzbate din 
zonele de entertainement. 

Întreaga insulă este un adevarat 
paradis, indiferent de zi sau noapte, 
oferind un mix ideal de aventură 
într-o pădure tropicală, distractie 
la malul mării și într-un water-parc, 
welness într-unul dintre cele mai 
pline de charm SPA –uri din lume, 
și toate acestea, 24 de ore pe zi, 
365 de zile pe an, la doar o ora de 
Berlin.

Chef Adrian NEAG
Guerilla Cooking
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Tefeliștii, oamenii cu suflet 
curat și onești, oameni care 
au ieșit în stradă pentru 

un ideal trebuie să cunoască anu-
mite lucruri. Unul dintre acestea 
este faptul că nu am fost niciodată 
PSD-ist, așa cum sunt acuzat acum. 
Atunci când protestele de stradă au 
dus la căderea guvernului Boc „am 
dat la PSD în gură“ cum se dă la 
coasă. Acum, dau la TERFELIȘTI. 
Pentru că nu sunt de acord cu 
schimbarea unui guvern doar că nu 
place la stăpânul meu. Pentru că nu 
sunt de acord cu joaca politică și cu 
șantajul politic. Scurt și clar!

Acum voi detalia. De ce le spun 
TERFELIȘTI? Simplu. Pentru că 
am fost deranjat de faptul că am 
fost amenințat și umplut de gunoa-
iele fără scrupule cu rahatul gândirii 
lor atunci când le-am spus că sunt 
manipulatori și mincinoși. Când am 
spus că mint și induc în eroare pe cei 
de bună credință care fac o singură 
greșeală – nu citesc. Tot acest circ a 
pornit de la o Ordonanță de Urgență 
dată de guvern la ceas de seară și 
publicată în Monitorul Oficial la 
miez de noapte. Și? Este singura 
publicată așa? NU! Nu Ordonanța 
este problema, ci faptul că se vor-
bește despre ordonanțe! Despre 
grațierea celor cercetați sau con-
damnați pentru fapte de corupție. Și 
eu mi-am permis să prezint adevă-
rul. Vom prezenta cele două cazuri 
– Ordonanța și Legea Grațierii. 
Ordonanța este cea dată seara, care 
prevede modificări la Codul Penal. 
Modificări legate de definirea abu-
zului în serviciu. În timp ce Legea 
Grațierii este altă discuție, fiind tri-
misă la Parlament pentru a intra în 
procedură. Oamenii din stradă nu 
au acces la documente și de multe 

ori nici nu caută după ele. Drept 
pentru care le public eu, să le citiți.

După ce am publicat pe face-
book copii ale acestor documente 
și le-am și explicat, au început ata-
curile și mizeriile celor care vor să 
vă scoată în stradă. Le publicăm și 
pe acestea.

Cel mai interesant a fost fap-
tul că cititorii noștri au fost făcuți 
„babe senile“. Adică noi scriem 
„căcaturi pentru babe senile“. Asta 
a spus unul de ăla tînăr și frumos 
care nu suportă să îi spui că minte. 
Altul, mai cu tupeu nesimțit, secon-
dat de o pițipoancă cu statut de 

coropișniță semieducată mi-a spus 
că stă cu ochii pe mine și că mă 
prinde el. Alți tineri frumoși mi-au 
trimis mesaje drăgălașe tare. Vai ce 
m-am speriat!

Acești terfelitori se comportă ca 
staliniștii care au mers pe principiul 
„cine nu este cu noi este împo-
triva noastră“. Da? Unde este dia-
logul „tinerilor frumoși la suflet“? 
La gunoi? Da, la gunoi, în locul 
de unde v-ați ridicat ca să prostiți 
lumea.

Acum este timpul să trecem 
la discutat Ordonanța și Legea 
Grațierii, două chestiuni separate.

Ordonanța de Urgență!

Ordonanța de urgență aduce 
modificări la Codul Penal. Cea 
mai importantă modificare este 
cea care definește abuzul în servi-
ciu. Modificarea are două noutăți. 
Prima este aceea că se stabilește 
o sumă minimă de la care se înca-
drează abuzul:

„Articolul 297 se modifică și va 
avea următorul cuprins:

Art. 297. —Abuzul în serviciu
Fapta funcţionarului public 

care în exercitarea atribuţilor de 
serviciu, cu știinţă îndeplinește un 
act prin încălcarea unor dispoziţii 
exprese dintr-o lege. O ordonanţă 
de urgenţă a Guvernului nu înde-
plinește un act prevăzut de dispo-
ziţie expresă dintr-o lege, o ordo-
nanţa sau o ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului și prin aceasta cauzează 

Care babă e senilă?
 Azi vom vorbi despre „tinerii frumoși și liberi”. Numiți TEFELIȘTI. Despre 
oameni, tineri sau bătrâni. Despre frumusețe și cum o definim. Și despre 
libertate. Vom începe cu libertatea. Libertatea de exprimare, libertatea de a 
spune ce vrei dar asumată și justificată. Haideți să vedeți cum percep „tinerii 
frumoși și liberi” dreptul la libertate și la exprimare. Și ca să facem diferența 
între adevărații tineri sau bătrâni, frumoși la suflet și cu adevărat liberi și cei 
care își asumă această titulatură voi folosi alt termen – TERFELIȘTI! (oameni 
care terfelesc pe cei care nu sunt de acord cu ei)
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Bunica lui?

o pagubă materială mai mare de 
200.000 lei ori o vătămare gravă, 
certă și efectivă a drepturilor sau 
intereselor legitime ale unei per-
soane fizice sau juridice, astfel cum 
sunt prevăzute și garantate de legile 
în vigoare, se pedepsește cu închi-
soare de ta 6 luni ta 3 ani sau cu 
amendă.

Fapta funcţionarului public care 

în exercitarea serviciului, îngră-
dește exercitarea unui drept al 
unei persoane ori creează pentru 
aceasta o situaţie de inferioritate pe 
temei de rasă, naţionalitate, origine 
etnica, limbă, religie, sex, orientare 
sexuală, apartenenţă politică, avere, 
vârstă, dizablitate,  boală cronică 
necontagioasă sau infecţie HIV/
SIDA se pedepsește cu închisoare 

de la o lună la un an sau cu amendă.
Dispoziţie alin. (1) și (2) nu se 

aplica în cazul emiterii, aprobării 
sau adoptării actelor normative."

Dacă interpretăm, înseamnă 
două lucruri: procurorii au cu ade-
vărat de lucru, iar cei care sunt în 
poziția din care pot face abuzuri 
au o acoperire. Limita de sumă. Nu 
uitați de a doua condiție: vătămarea 
gravă! Și nu mai uitați un lucru: și în 
vechea variantă ca și în noua, jude-
cătorul decide!

Un alt articol justificat:
„Art II. — Legea …. privind 

Codul de procedură penală, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României. Partea I. nr. 488 din 5 
iulie 2010 se modifică și se comple-
tează după cum urmează:

Alineatul (5) al articolului 25 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:

(5) în caz de achitare a inculpa-
tului sau de încetare a procesului 
penal. în baza art. 18 aln. (1) lit b) 
baza întâi. H. e), f)— cu excepţia 
prescripției, i) și j). în caz de înce-
tare a procesului penal ca urmare a 
retragerii plângerii prealabile, pre-
cum și în cazul prevăzut de art 488 
aln. (2). instanţa lasă nesoluţionatâ 
acţiunea civilă."

Alineatul (2) al articolului 2151 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:

(2) În cursul urmăririi penate, 
controlul judiciar poate fi prelun-
git de către procuror, prin ordo-
nanţă, dacă se menţin temeiurile 
care au determinat luarea măsurii 
sau au apărut temeiuri noi care să 
justifice prelungirea acestuia, fie-
care prelungire neputând să depă-
șească 83 de zile. Prevederile art. 

212 alin. (1) și (3) se aplică în mod 
corespunzător."

După alineatul (2) al articolului 
290 se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Denunţul se depune la orga-
nul de urmărire penală compe-
tent în termen de 6 luni de la data 
săvârșiri faptei prevăzute de legea 
penală.“

Adică nu mai poți să denunți 
pe cineva după cinci ani! Dacă ai 
date despre abuzul în serviciu, ori 
taci ori ești corect și spui public. 
Nu poți să faci pe virgina după ce 
ai luat-o!

Acum întreb:  
unde au greșit PSD-iștii?

Legea Grațierii!
Tinerii ăia frumoși mint cu neru-

șinare și latră în stradă că hoții de la 
PSD au dat a doua Ordonanță care 
scapă hoții! Zic ei că pe Dragnea, pe 
Căncescu, Voiculescu, Scripcaru. Și 
pe alți hoți din PSD, PNL și coope-
rativa. Mint și manipulează!

Iată Legea care nu a fost promul-
gate prin Ordonanță de Urgență. O 
Lege care este în procedură parla-
mentară. Și care definește clar cine 
beneficiază de grațiere și în ce condi-
ții! Este o premieră în România când 
o Lege condiționează grațierea de 
restituirea banilor furați! Rețineți! 
Este o condiție esențială! Nu retur-
nezi banii ciordiți – nu mergi acasă, 
stai cu ploșnițele ca tine! Redăm 
această lege și textual și în facsimile, 
dar rețineți! Nu a fost promulgată 
în ordonanță de urgență așa cum vă 
mint „nepoții“ voștri! Este în dezba-
tere. Iar acestă lege prevede clar că 
nu beneficiază de grațiere cei con-
damnați sau cercetați pentru acte de 
corupție sau de abuz în serviciu! Nici 
măcar Dragnea! Nici Voiculescu, 
nici Scripcaru. Cine minte? Simplu 
– nepotul tău care te-a făcut babă 
senilă! Fiica ta care a scris despre tine 
că ești spălată pe creier!

Voi încheia cu o rugăminte: 
deschide ochii, deschide mintea. 
Lasă inima deschisă! Caută așa 
cum ai căutat binele pentru nepo-
tul tău. Deschide inima așa cum 
i-ai deschis-o lui atunci când îi 
puneai pachetul pentru școală. Ca 
atunci când îl treceai strada în clasa 
I-a. Nu-l judeca, nu-l urî. Și ajută-l 
iar, pentru că în curând va sta în 
genunchi și nu va avea puterea să 
recunoască că a greșit „babei senile“. 
Că a mințit și s-a bucurat vremelnic 
de un ban în plus, de un cadou pri-
mit doar pentru că i-a călcat pe alții 

în picioare. Banii? Trecători. Bunica 
„senilă“? Încă se mai pot bucura de 
un pachet pus de bunica, să aibe 
pentru ce se bucura cu adevărat în 
pauza de masa…tu, nepoate…

Legendă

Doru Șupeală, numit în anu-
mite medii „Ciupeală“ . A lucrat la 
un trust de presă din Brașov, apoi a 
migrat la o multinațională. De unde 
voi arăta de ce a trebuit să plece.

Radu Hossu – coordonatorul 
protestelor. Fost membru PNL, 
a trecut la M10 unde a promovat 
acțiunile Monicăi Macovei. Apoi 
a intrat în siajul celor de la USR.  
Vom arăta cu ce se ocupă și de unde 
primește bani.

Nanu Mihai, membru PNL. 
Un om care și-a manifestat con-
stant disprețul față de români și 
care a declarat că Avram Iancu a 
fost un descreierat și un criminal. 
Coordonează împreună cu alt 
membru PNL(PDL) – Ciprian 
Bangalău. Fost consilier local, 
acesta căra lăzile de bere la chioșcul 
unde candidatul PDL… se întâlnea 
cu alegătorii. Tot de pe contul lui de 
facebook, salvate.

Maxmilian Radu Munteanu 
– coordinator al unei grupări de 
oameni care se ocupă cu manipu-
larea. Va face obiectul unui episod 
separat. Este unul dintre cei care 
cred că bunicile sunt senile.

Dorin Lazăr – face pe formato-
rul de opinie și transmite amenin-
țări celor care nu sunt de acord cu 
manipularea făcută de ei. Nu are un 
serviciu stabil și trăiește din scriere. 
Care scriere…

Pițipoance și coropișnițe – nu 
le mai menționez. Una dintre ele a 
scris despre mama ei că este spălată 
pe creier. A avut afaceri cu banii 
publici și încă ofertează. Colaborează 
cu altă abonată la banii oferiți de o 
organizație din exterior. Despre cea-
laltă care amenință cu supravegherea 
vom cerceta. Mă întreb ce atitudine 
are față de bunica ei.

În final, despre „omul din 
umbră“ – Ionuț Țața. Fiul lui 
Marian Țața, fondator al asociației 
ProDemocrația. Are ca acoperire 
un bar unde organizează dezba-
teri. A preluat „afacerea non profit“ 
din care a trait binișor familia lui. 
În prezent este la București unde 
coordonează grupurile de protes-
tatari venite din teritoriu, în special 
din Brașov. Nu se ferește și postează 
asta direct pe facebook.

Alexandru PETRESCU
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Profitând de o legislație plină de lip-
suri și de dictatura portocalie, acesta 
a concediat oameni, e eliberat posturi 

pe care apoi le-a oferit obedienților care stă-
teau la coada căruței.

Una dintre cele mai bune afaceri pentru 
apropiații Scripcarului a fost externaliza-
rea serviciilor juridice. Adică oferirea unei 
căciuli de bani, bani publici. Mi-a atras aten-
ția un raport al Curții de Conturi care a dat 
termen administrației scripcărești să repare 
și să pună banul dat aiurea tocmai azi, 31 
ianuarie 2017. Raport pe care îl atașez.

Dacă tot facem vorbire despre sumele 
încasate de „avocații diavolulului” voi atașa 
și tabelul care arată cât au încasat aceștia și în 
ce perioade. Facem totuși mențiunea că nu 
toți cei din listă sunt suspectați de legături 
periculoase. Deocamdată.

După cum observați din listă, campioni 
la încasat sunt Adrian Rusu, nepotul somi-
tății Ioan Adam. Aceștia au încasat nu mai 
puțin de 700.000 de lei. Lei noi! Se remarcă 
pentru servicii juridice deosebite și avocatul 
Vrâncean Nicolae cu peste 1.200.000 lei. 
Și deloc de neglijat – pentru cunoscători –  
avocatul Tița Nicolescu, cu o sumă încasată 
de peste 700.000 de lei. De studiat dacă este 
vreo legătură între avocatul Maria Dicu care 

a încasat de la primărie 28.000 de lei și Maria 
Dicu care a semnat ca director al Direcției 
Juridice a Primăriei Brașov. Interesant este 
de cunoscut care este rata de succes a dom-
nilor care au reprezentat juridic interesele 
orașului. Și desigur, în cazul câștigării proce-
selor dacă s-au recuperat taxele de timbru și 
onorariile.

Să o luăm pe rând, că așa stă bine unei 
anchete în serial. Și să începem cu domnul 
avocat Adrian Rusu, despre care datele ofici-
ale spun că a încasat 700.000 de lei. În nume 
propriu sau prin societatea profesională în 
care este legat de unchiul penal Ioan Adam. 
Poate și prin doamna avocat Rusu Carmen 
care a păpat și ea 20.000 de lei. Sau poate 
este doar o coincidență de nume.

Este interesantă și „echipa“ care între-
gește beneficiarii contractelor coordinate 
de Rusu: Mihai Carapcea, Iulia Veronica 
Muller-Kuti și Amalia Szentpeteri.

Vom reveni cu un material unde vom ana-
liza câte procese au câștigat și pierdut acești 
contarctori, pe sumele de bani din care se 
puteau angaja juriștii proprii ai primăriei. 
De ce nu s-a făcat asta, poate ne explică 
Scripcaru, sau mai curând DNA-ul.

Alexandru PETRESCU

Bani pentru avocații mei

Altă întrebare!
 Campania electorală  
reprezintă activitatea de pețire a 
electoratului și ne putem imagina 
că partidele sunt pețitorii iar 
electoratul este o fată frumoasă 
care stă și cumpănește pe care 
să îl aleagă. Apoi fata frumoasă 
(electoratul) te alege pe tine PSD 
pentru că i s-a părut că pe lângă 
vorbe frumos ambalate mai ai și 
ceva în cap, pari chiar serios și 
crezi în ce spui. Apoi te-a ținut 
de mână și te-a luat alături de ea 
pentru patru ani și după ce ați fost 
la biserică și v-ați jurat credință 
te-a invitat la ea ca să consumați 
legătura

Și tu, PSD, ai luat repede niște flori de pe 
drum și când ați ajuns acasă, cu toate că ea 
te dorea extrem de mult, când ați ajuns în 
dormitor i-ai dat doi pumni în cap și ai vio-
lat-o ca un nemernic. Apoi ai ieșit pe balcon 
și ți-ai aprins o țigară și ai început să râzi ca 
prostul pe sub mustață.

Cam asta e imaginea pe care mi-a cre-
at-o un amic despre situația în care s-a pus 
PSD față de poporul român și care mi-a plă-
cut atât de tare încât am vrut neapărat să o 
împărtășesc.

PSD trebuia doar să guverneze, avea 
susținerea populară, lansase în ianuarie 
câteva măsuri extrem de prietenoase pen-
tru mediul de afaceri. Aceste măsuri fac 

din România o țară extrem de interesantă 
pentru investitori, tot ce ne trebuia era să fie 
liniște și banii ar fi venit încet, bugetul s-ar fi 
realizat și toate lucrurile ar fi mers ca unse, 
poate câștigau și președinția țării la sfârșitul 
mandatului lui Iohannis.

Dar au susținut cu orice preț o ordonanță 
care nu trebuia să existe, cu toate că aceasta 
nu conține nici pe departe ce se scrie în 
presă, dar știți cum e, românul nu citește 
cărți că preferă să vadă filmul pe TV.

Și au pierdut și țara, vor pierde și guver-
narea iar Iohannis a primit un nesperat 
suport pentru un nou mandat la Cotroceni.

Ce ne facem cu Euro, care a atins 4,54 
în 2 februarie, ce ne facem cu rapoartele 
MCV, care au criticat eventuala intenție de 

modificare a Codului Penal, ce ne facem cu 
Comisia Europeană, care abia așteaptă un 
alt motiv ca să ne blocheze accesul la fondu-
rile europene ?

Cred că poporul român a fost luat 
ostatic în lupta dintre puterile 
statului și va urma un an groaznic. 
Celor care tratează cu lejeritate ce 
se întâmplă prin piețele centrale din 
marile orașe și din capitală le spun 
că așa au început lucrurile și prin 
Ucraina și acum țara este împărțită 
în două.

Altă întrebare ! Mai puteți ?
Sorin BÂSCĂ

 Mulți ani, administrația controlată de primarul Gheorghe Scripcaru  
a făcut ce a vrut. Fără milă și fără respect față de lege
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Ion Piroiu s-a externat, la puţin 
peste 4 luni de tratament de 
specialitate.

La cât de gravă i-a fost arsura, 
la cât de șubred biologic era la 
momentul autoincendierii acci-
dentale, la cât de mult timp i-a fost 
necesar sistemului de urgenţă pen-
tru a-l intrena într-o unitate speci-
alizată, faptul că Ion iese din spital 
pe propriile picioare e aproape o 
minune.

Nenorocirea i s-a întâmplat 
într-o zi în care, în sinaxarul orto-
dox, este cinstit Sfântul Martir 
Antim Ivireanul. O fi fost doar o 
coincidenţă faptul că această zi a 
fost începutul unei lungi perioade 
de chinuri trupești și sufletești 
pentru Ion "al nostru"? N-o s-o 
știm niciodată...

Dar cu siguranţă știm că pe 
Ion l-au vegheat în toată această 
perioadă (poate cea mai bogată 
în sfinţenie din doxologia anu-
ală creștin-ortodoxă!), rând pe 
rând: Sfântul Mare Mucenic 
DIMITRIE, Sfinții Arhangheli 
MIHAIL și GAVRIIL, Sfântul 
Apostol ANDREI, Sfântul Ierarh 
NICOLAE, Sfântul Apostol 
Întâiul Mucenic și Arhidiacon 
ȘTEFAN, Sfântul Ierarh VASILE 
cel Mare și Sfântul Prooroc IOAN 
Botezătorul (ultima fiind, de altfel, 

și ziua onomastică a lui Ion Piroiu). 
Pentru ca ziua plecării să fie (apa-
rent doar întâmplător!) zi de praz-
nic bisericesc, aceea a Sfinţilor Trei 
Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul și Ioan Gură de aur.

Am făcut această incursiune 
doar pentru a aduce recunoștinţa 
membrilor colectivului secţiei 

pentru ajutorul primit din ceruri, 
fără de care nu cred că am fi ajuns 
să-l "dăm înapoi" lumii pe Ion.

Dacă până acum "ocrotitorul" 
lui din lumea asta, omenească, s-a 
considerat că aș fi fost eu, de acum 
înainte rolul acesta a fost preluat 
de Mihai Maroiu, cel care, dintr-un 
prea-plin de bunătate sufletească, 
și-a luat în serios rolul de mentor 
al lui Ion, căruia i-a pregătit toate 
condiţiile pentru a deveni, poate 
pentru prima dată în viaţă, un 
om întreg, responsabil și, în scurt 
timp, un om pe picioarele lui.

În acest moment, al desprinde-
rii lui Ion Piroiu de patul spitalului 
și al începutului de zbor în lumea 
largă, nu pot să mă abţin să nu mul-
ţumesc TUTUROR celor care i-au 
dat o mână de ajutor nefericitului 
de Ion pentru a ajunge să înţe-
leagă ce înseamnă aceea fericire: 
colegilor mei din secţia Chirurgie 
plastică și din restul spitalului, citi-
torilor "Jurnalului de front" care 
ne-au energizat fie prin aprecierile 
lor, fie prin sprijinul dăruit efectiv, 
și, nu în ultimul rând, reprezen-
tanţilor autorităţilor publice care 
ne-au susţinut ieșind din lentoarea 
unor proceduri birocratice pe care 

le-aș vrea schimbate din rădăcini. 
Le mulţumesc eu din partea lui 
Ion, pe de o parte pentru că le știu 
în detaliu aportul, iar pe de alta 
pentru că am observat că Piroiu nu 
prea știe să o facă explicit. Și asta 
poate pentru că, derutat de ceea ce 
i s-a întâmplat, o fi crezând că așa 
"trebuie" să se petreacă lucrurile în 
situaţii ca a lui.

Ion pleacă cu vederea optimi-
zată de ochelarii potriviţi, pleacă 
cu auzul dublat de proteza audi-
tivă primită din partea sistemului 
de asigurări, pleacă cu un profil 
psihologic consolidat de o ultimă 
ședinţă de evaluare și consiliere. 
Și mai pleacă cu angajamentul să 
nu mai pună "nici mâna, nici buza" 
pe ţigară, laolaltă cu acela legat 
de legământul de a nu mai folosi 
expresia „arză-te-ar focul!“, înţele-
gând că aceasta este uneori mai rea 
ca un blestem.

Ion pleacă și cu o "zestre" 
măsurând în volum aproape un 
metru cub, formată din donaţiile 
adunate ale colegilor mei (infir-
miere, asistente, medici), ale unor 
pacienţi care s-au intersectat cu 
Ion în decursul "sejurului" aces-
tuia în secţie și ale unor inimoși 

angajaţi ai Farmaciei Catena din 
preajma spitalului, cuprinzând 
îmbrăcăminte, încălţăminte, len-
jerie de pat, pernă, pături, veselă, 
un televizor și alte „mărunţișuri“. 
Să nu uităm și „amănuntul“ deloc 
de neglijat că toate acestea tre-
buie asociate celor 81.154,11 lei 
(18.000 de euro) pe care spitalul 
i-a cheltuit până în acest moment 
pentru a-l trata.

Cred că Ion poate considera 
acum că este un „om întreg“, 
chiar dacă probabil că va mai avea 
nevoie de câteva mici "retușuri" 
chirurgicale la mâini și gât. Eu 
chiar cred că se și simte astfel, 
văzându-l zâmbind cu cariile și cu 
avulsiile dentare până la urechi, 
acum, la plecare.

Rămân cu o singură 
neîncredere: putea-va Ion 
Piroiu să înveţe să zboare 
la altitudinea pe care i-o 
permite această resetare a 
destinului sau va sfârşi prin 
a-şi târî aripile prin noroiul 
drumurilor desfundate cu 
care era obişnuit în Iedera 
Dâmboviţei?

În adolescenţa mea, o 
melodie a fost pentru câtva 
timp şlagăr. Se numea "Fly, 
Robin, fly!" . Sper ca Ion 
să-i urmeze îndemnul, 
doar că mi-ar place să cred 
că, sintagmatic, o va face 
şi conform versului care 
urma: "Up, up, to the sky!"

Mie nu-mi mai rămâne 
decât să-l caut cu privirea 
în înaltul cerului pe Ion, cel 
care va fi.

Şi poate tocmai de aceea, 
doresc să modific în sens 
optimist titlul de azi al 
„Jurnalului de front“ din 
EPILOG în HAPPYLOG!

Drum bun şi înalţat, Ioane!

Dr. Dan GRIGORESCU

Jurnal de „front“ - EPILOG
 Braşov, luni, 30 ianuarie 2017, a 126-a zi de evoluţie a bolnavului ars de la Târgovişte, Ion Piroiu
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

Sunt extrem de fericit să văd 
că am reușit să terminăm cele 
două competiţii cu atât de 

multe medalii. Acest lucru nu face 
altceva decât să demonstreze că 
sportivii lucrează foarte bine iar acest 
lucru trebuie să ne bucure“, a decla-
rat la finalul concursului din Poiana 
Brașov, antrenorul Dan Iliescu. 

Sportivii Coronei au câștigat la 
Azuga nu mai puţin de 7 medalii 
de aur (Horea Olteanu - 3 medalii, 
una la slalom și 2 la slalom uriaș - 
categoria U 16; Diana Renţea, 2 
medalii la slalom uriaș - categoria 
U 16; Alexandru Bordi 1 medalie 
la slalom uriaș - categoria U 16; 
Robert Mîrţ 1 medalie la slalom), 
4 medalii de argint (Alexandru 
Bordi  - slalom uriaș la U 16; Diana 
Renţea - slalom la U 16; Szoke 
Hunor - slalom uriaș la U 16; 
Alexandru Prungă  - slalom uriaș 
la categoria copii); 4 medalii de 
bronz  (Eduard Bart - slalom uriaș 
la U14; Luca Dumitru  - slalom 

uriaș la U14; Robert Mîrţ - slalom 
uriaș la U14; Szoke Hunor - slalom 
uriaș la U 16). 

De asemenea, în Poiana Brașov, 
la a cincea ediţie a Cupei Corona, 
organizată de clubul Corona în par-
teneriat cu Primăria Brașov, apro-
ximativ 80 de sportivi s-au între-
cut în Poiana Brașov. Și de această 
dată, schiorii Coronei au pus, din 
nou stăpânire pe primele poziţii 
în clasament, reușind în doar două 
zile de competiţie, 5 medalii de aur 
(Horea Olteanu  - slalom uriaș la U 
16; Alexandru Bordi - slalom uriaș 
la U16; Robert Mîrţ  - 2 medalii 
la slalom și slalom uriaș; Diana 
Renţea  - la slalom uriaș la U14);  
1 medalie de argint (Horea Olteanu 
- la slalom la U16); 5 medalii de 
bronz (Szidonia Laszadi - slalom 
la U16; Eduard Bart  - slalom uriaș 
la U 14; Robin Feder - slalom uriaș 
la U16; Szoke Hunor - slalom la 
U 16; Alexandru Prunea - slalom 
uriaș la categoria copii). 

După prestaţia în cele două 
competiţii, antrenorul Coronei, 
Dan Iliescu a spus că este mân-
dru de sportivi dar că ei trebuie 
să rămână mobilizaţi până la fina-
lul sezonului, pentru că urmează 
competiţii importante în care 
așteaptă rezultate la fel de bune. 
„Comportarea sportivilor noștri a 

fost remarcabilă și vreau pe această 
cale să îi felicit pe toţi, de la cel mai 
mic până la cel mai mare. Cu spri-
jinul municipalităţii și al clubului 
Corona, am reușit să organizăm 
Cupa Corona la un nivel apropiat 
competiţiilor internaţionale și 
pentreu asta trebuie să fim mân-
dri. Sunt mândru de sportivii pe 

care îi antrenez și am mare încre-
dere că vor evolua. Este extrem de 
important să înţeleagă că trebuie să 
rămână mobilizaţi pentru că sun-
tem abia la jumătatea sezonului și 
mai avem în faţă competiţii impor-
tante la care trebuie să obţinem 
rezultate pe măsură“, a spus antre-
norul brașovean.

Schiorii Coronei au câştigat  
26 de medalii în două competiţii
 Schiorii de la Corona Braşov s-au făcut remarcaţi 
pe final de săptămână, la Cupa Dinamo, competiţie 
desfăşurată la Azuga de joi până duminică, precum 
şi la „Cupa Corona“, concurs care a avut loc la 
începutul acestei săptămâni în Poiana Braşov

 Gheaţa Patinoarului 
Olimpic Braşov s-a dovedit 
neîncăpătoare, cu prilejul 
acţiunii, organizate de 
federaţia română de 
specialitate, „Învaţă să joci 
hochei”. Peste 400 de copii, 
din toată ţara, echipaţi şi 
instruiţi, de la categoriile de 
vârstă „under 8“, „under10“ 
şi „under12“, s-au întrecut, 
cu entuziasmul specific 
vârstei 

A fost o întrecere pasionantă, 
la care spectatorii, în marea 
majoritate părinţi și prie-

teni, i-au putut vedea la lucru pe 
cei care ar trebui să asigure viito-
rul acestui sport, atât la băieţi cât 
și la fete. Printre participanţi s-au 
aflat și tinerii hocheiști ai clubului 
brașovean Corona, club care are o 
tradiţie în descoperirea și creșterea 
talentelor hocheistice. Dealtfel, să 
nu uităm că de aici au plecat spre 
marea performanţă sportivi valo-
roși, unii dintre ei ajungând să 
joace și în Campionatul Naţional, 
după ce au fost împrumutaţi la 
Steaua. „Avem copii de la cele 
mai mici vârste la Corona, chiar 
de la 3-4 ani, la iniţiere. Acţiunea 
federaţiei a fost una deosebită, 
pentru că au participat cei mai 
buni copii din ţară. Chiar nu avem 
atâta gheaţă la dispoziţie, pentru 
cererea din ce în ce mai mare, din 

moment ce părinţii agrează acest 
sport, pentru odraslele lor. De 
altfel, trebuie să precizez că părin-
ţii sunt cei care își echipează copiii 
pentru acest sport, le cumpără 
echipament adecvat și crose, iar 
clubul asigură gratuit suprafaţa de 
gheaţă. La acţiunea de la Brașov 
a fost multă bună dispoziţie, am 
împărţit suprafaţa de gheaţă în trei, 
astfel încât să joace simultan trei 
echipe. Toţi participanţii au pri-
mit diplome și medalii, iar fiecare 
echipă a primit o cupă. Scopul acţi-
unii a fost să atragem cât mai mulţi 
copii spre hochei, să îi deteminăm 

să practice acest sport al curajului 
și îndemânării. Astfel de acţiuni 
iniţiate de federaţie, vor avea loc 
și în alte localităţi din ţară, acolo 
unde sunt echipe care participă 
la acest program. Corona a par-
ticipat la turneul de la Brașov cu 
câte două echipe, la fiecare din 
cele trei categorii de vârstă. Noi 
avem copii care participă frecvent 
la turnee internaţionale, bunăoară 
la categoria U 12, unde jucăm atât 
în Campionatul Naţional, cât și în 
Liga Mol“, a spus Kovacs Laszlo, 
antrenorul Centrului de copii și 
juniori al clubului Corona Brașov. 

Ei sunt viitorul hocheiului
În ultimul timp, scrima brașoveană se remarcă în competiţii interne 

și internaţionale. Semn că pregătirea intensă aduce roade. Cei mai 
buni 43 de sabreri de la cluburile de profil din țară, s-au întrecut în sala 
„Ana Pascu“ din București, la CN de sabie, rezervat juniorilor. Cu 5 ani 
sub categoria de vârstă, Rareș Ailincă (CSM Brașov) a intrat în pose-
sia medaliei de bronz! Medalia de aur a revenit lui Răzvan Stănescu 
(CSM Unirea Slobozia), după 15-14 în finala cu Petru Aniculoesei 
(CSA Steaua București). În posesia ,,bronzului“ a intrat și George 
Dragomir (CSM Unirea Slobozia). Cu excepția sportivului de la CSA 
Steaua, ceilalți sabreri prezenți pe podium se pregătesc sub comanda 
brașoveanului Marius Gălățanu la Centrul Olimpic de la Brașov! 

„Rareș Ailincă a avut o evoluție foarte bună ! Am reușit să cucerim 
medalia de bronz, în condițiile în care Rareș s-a bătut cu sabreri de 
20 de ani, iar el are doar 15! Rezultatul obținut la juniori, ne face să 
privim cu optimism spre Campionatul Național de Cadeți și etapa din 
Circuitul European de Cadeți, care se vor desfășura în acest weekend 
la București!“, a declarat antrenorul Marius Gălățanu. 

Și în competiţia cadeţilor, reprezentanţii Brașovului au obţi-
nut rezultate bune. Astfel, Diana Crețu (CSM Brașov), a terminat 
pe podiumul Campionatului Național de sabie, rezervat cadeților. 
Sportiva antrenată de Marius Gălățanu, a obținut medalia de bronz, 
după ce a fost învinsă în asaltul pentru intrarea în finală, de cea care avea 
să câștige concursul, Martiș Sabina (CSA Steaua București). Natalia 
Bugaevski (CSTA București) a terminat pe locul 2, iar ceea de-a doua 
medalie de bronz a fost cucerită de Ilinca Pantiș (Riposta București). 
Ceilalți sportivi de la CSM Brașov, s-au clasat după cum urmează: Ana 
Maria Botezatu – locul 23, Ștefania Szabo – locul 24, Alesia Cîdă – 
locul 27, Vanessa Danciu – locul 31. Competiția, desfășurată în sala 
Ana Pascu din București, a aliniat la start 44 de sportive de la toate clu-
burile de profil din țară. După „naţionale“, sportivii brașoveni au con-
curat la Cupa Riposta 2017, Circuit European de Cadeți, competiție 
care a fost organizată în sala Polivalentă din București (82 de sportivi, 
12 țări participante). Rezultatele sabrerelor de la CSM Brașov, au fost 
următoarele: Diana Crețu-locul 14, Ana Maria Botezatu-locul 31(5 
ani sub categoria de vârstă!), Vanessa Danciu-locul 51 (4 ani sub cate-
goria de vârstă!), Alesia Cîdă-locul 53, Szabo Ștefania-locul 54. Foarte 
bună a fost și evoluția Robertei Ciobanu (CS Dinamo- antrenor Rareș 
Dumitrescu), care a încheiat competiția pe locul 16.

Continuă asaltul


