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Este suficient a ne raporta 
strict la istoria modernă a 
României – de la guvernul 

Dr. Petru Groza încoace – pentru 
a înțelege că de aproape trei sfer-
turi de veac încoace, națiunea asta 
românească este veșnic învrăjbită, 
fie de stat, fie de diverși „ideologi“ 
care aruncă pe piață subiecte ce ne 
fac – ilogic și imoral – a ne da în 
cap unii altora.

La început erau învrăjbiri ideo-
logice: proletariatul cu burghezia 
putredă și venală. După epurarea 
acesteia pe la canal sau minele 
de plumb, învrăjbirea s-a mutat 
în sînul proletariatului, între par-
tea muncitorească și intelectua-
litatea șovăielnică. Apoi a venit 
revoluția și taberele s-au cuanti-
ficat în „boșorogii fără dinți vor 
s-ajungă președinți“ și feseniș-
tii mîncători de salam cu soia ai 
lui Iliescu, pro-mineri, pro Piața 
Universității: și cam pe aici s-a ter-
minat cu ura ideologică. Și cu falia 
ideologică care a  împărțit socie-
tatea în două. Au fost apoi euros-
cepticii și pro-europenii, pro-Ro-
șia-Montana, anti Roșia-Montana, 
pro gaze de șist, anti gaze de șist, 

pro-fumat, anti-fumat, pro-Co-
lectiv, anti-Colectiv, pro OUG 13, 
anti-OUG 13. Iar acum România 
se frînge într-o nouă falie, tot din 
categoria „țara arde și baba se piap-
tănă“. Este vorba despre recentele 
manifestații de stradă organizate 
chiar în ziua de Bunavestire de 
Coaliția pentru familie, Asociația 
Studenți pentru viață, alte ONG-
uri de buzunar, cu largul suport al 
atotputernicei noastre BOR, cu 
Patriarhie și mitropolii cu tot.

Desigur, nimeni nu cred că și-a 
pus în minte să conteste dreptul 
unei entități de a milita pentru 
o cauză, mai cu seamă cînd este 
învelită într-o lucioasă poleială 
umanitară. Doar că simpatizan-
ții conceptului anti-avort, prin 
modul în care au pus problema, au 
reușit și ei performanța de a rupe 
în două societatea românească și 
așa caracterizată cam prin orice, 
numai prin unitate nu. Pentru 
că lozincile scandate și mesajele 
transmise au fost nu instrumente 
de persuadare, nu mesaje de con-
vingere, ci adevărate manifeste ale 
intoleranței și respingerii.

Dar să lăsăm pînă și aceste 

aspecte la o parte și să urmărim 
disputele din social-media născute 
din acest marș: în marea majori-
tate nu argumente, ci injurii. Nu 
schimburi de idei, ci manifestări 
de intoleranță. Nu intransigență, 
ci intoleranță. Iar, culmea-cul-
milor, baleind peste datele de 
identificare ale participanților la 
aceste zise dezbateri, zdrobitoarea 
majoritate a celor care clamează 
interzicerea avortului sînt bărbați 
și femei bine trecute peste vîrsta 
de 50 de ani.

Iar acum să revenim la fondul 
problemei. Este adevărat, statis-
ticile înregistrează, în România, 
circa 100.000 de întreruperi de 
sarcină pe an. Este adevărat, țara 
noastră este una galopant îmbă-
trînită. Și este la fel de adevărat 
că doar aceste două elemente sînt 
suficiente pentru a pleda – dar 
cerebral și cu bun simț – pen-
tru a crea un impuls de creștere 
a natalității. Dar, este la fel de 
adevărat, că nimeni, în ruptul 
capului, nu poate dispune asupra 
corpului unei femei. Nu poate 
mutila voința și trupul acesteia. 
Decizia de a întrerupe o sarcină 

nu este una deloc ușoară. Dar ea 
nu poate aparține decît titularilor 
fructului (copilului) și, în special 
femeii. Este o decizie decurgînd 
din manifestarea suverană a voin-
ței fiecărei persoane în parte, iar 
această manifestare nu poate fi 
mutilitată sub nici o formă. Au 
încercat, de-a lungul istoriei fie 
Inchiziția, fie naziștii, fie comuniș-
tii. Și  nu au avut succes așa cum 
nu poate avea succes nici o încăl-
care a drepturilor fundamentale 
ale omului. Nu pe termen lung. Iar 
ceea ce ce încearcă acum Coaliția 
pentru familie – departe de noi 
de a-i suspecta de gînduri rele – 
nu este altceva decît o reluare a 
unor argumente care l-ar face pînă 
și pe Thomas de Torquemada să 
pălească de invidie... 

Cît despre efect, acesta este 
vizibil în jurul nostru: România 
se păruiește din nou împărțită 
în două tabere: pro și anti-avort. 
Uitînd cu toții că, în actuala noas-
tră etapă de dezvoltare statală și 
socială, avem cu toții un singur 
dușman: statul Român. Cel care 
ne jefuiește și ne umilește non-
stop. Am zis!

România învrăjbită
Cornelius POPA
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Bufonul 
politic
 Pe vremuri, la curțile regale era o uzanță, o lege 
nescrisă chiar, care spunea că pe lângă măscărici, 
curtezane, aghiotanți și alte personaje specifice 
epocii, trebuiau să existe și bufoni. Care aveau rolul 
să binedispună regele. Și indiferent de glumele pe 
care le făcea bufonul, indiferent de șotiile acestuia, 
curtea era obligată să râdă. Rare au fost cazurile în 
care regele l-a „scurtat de cap”  pe bufon, dese în 
schimb cazurile în care curtenii erau maziliți. Pentru 
că bufonul avea de multe ori mai multă înfluență 
decât oricine
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Vremurile s-au schimbat iar 
personajele s-au modificat 
și ele. Aghiotanții și curte-

zanii s-au transformat în oameni 
de afaceri sau mărunți oameni 
politici cu interese directe pe lângă 
regele transformat acum în primar. 
Transformarea s-a produs și pentru 
bufonul regal. Nu se mai dă peste 
cap, nu mai scoate limba la curte. 
Dar și-a păstrat abilitatea de a face 
pe plac „regelui“ și de a face „curtea“ 
să râdă. Este cazul viceprimarului 
Mihai Costel. 

Viceprimarul nostru nu este 
deloc prost sau încet la minte. Din 
contră, posesor al unui cap bine 
structurat pe combinațiuni politice 
și al unei „limbi“ potrivite pentru 
replici spumoase. Numai că... riscă 
să devină un bufon politic.

Titlul articolului mi-a venit de 
la unul dintre materialele scrise de 
Mihai Costel: Bufonerie politică 
la lumina… nopții (II)! sau „De 
ce bat clopotele… Georgică?“, 
articol în care scria onor vicele în 
timpul campaniei electorale:

 Despre ingenua administrație 
locală de sub Tâmpa am tot vor-
bit în trecut. Realizări economice 
mărețe, valuri de cultură, invazie 
turistică, birocrație inexistentă 
sunt doar câteva caracteristici 
care fac din Brașov primul oraș 
al țării. Strat peste strat, sub pri-
virile neînduplecate ale adminis-
trației Scripcaru, bulevardele sunt 
permanent asfaltate iar pentru 
a-i disciplina pe șoferii obraznici, 

la fiecare 50 de metri este mon-
tat un „morțișor“, probabil să 
le aducă aminte de fragilitatea 
vieții pe aceste meleaguri. Edilul 
are și un Consiliu local, organism 
oarecum viu, care vine să dea 
culoare și formă (legală) viziuni-
lor… întâiului brașovean. Și totul 
decurgea până acum, cu foarte 
mici excepții, lin și ordonat, lăsând 
aproape impresia unui consens 
pluripartit în care fiecare se așeza 
cuminte la rând în concordanță cu 
dregătoria sa și nu era, prea des, 
uitat de vodă. Aproape ca un tipar, 
rezultatul voturilor HCL strângea 
unanimitate. Mărturie stau o serie 
de Hotărâri de CL care au în cen-
tru diverse decizii, care mai de care 
mai „apetisante“.

Un ton alert și în mod clar cu o 
tentă pamfletară, care mai răzbate 

uneori la suprafață în ședințele de 
consiliu local. Ca exemplu, la ultima 
ședință,  când în urma unor replici 
acide între Cristian Macedonschi și 
Arnold Ungar pe de o parte, și pri-
marul George Scripcaru secondat 
de Mihai Costel, pe de altă parte. 
Deși tonul consilierilor FDGR nu 
mi s-a părut nici pamfletar, nici 
ironic, onor vicele Costel a ținut 
să răspundă cam pe lângă subiect. 
Și asemeni unui bufon regal, a scos 
limba și i-a luat la sictir pe cei care 
deranjează liniștea cooperative, 
spre deliciul „curții regale“.

Mai mult, a trimis spre publi-
care un articol, în care înfierează 
cu mânie proletară afacerile lui 
Macedonschi. Ba chiar face aluzie 
la un ușor control cu dedicație din 
partea ANAF. Sau cel puțin așa am 
înțeles eu. Însă probabil știe el ce 
spune, că doar „a crescut în ograda 
cu apucăturile potrivite“.

Ce mai știe Mihai Costel este că 

și noi am cercetat la Gazetă afacer-
ile lui Macedonschi și nu am găsit 
mai nimic. Afaceri private asupra 
cărora nu ne-am aplecat pentru că 
nu am găsit legături certe că au fost 
făcute cu banii publici. Dar dacă 
domnia sa are asemenea date și le 
pune la dispoziție nu vom ezita să le 
facem publice. 

În încheiere îl voi cita pe „celă-
lalt“ Mihai Costel, care în campanie 
scria în articolul Bufonerie politică 
la lumina …nopții I! sau „D-ale 
Carnavalului – 2016!“: 

Cu nici două  zile  înainte de 
finalul oficial al campaniei elec-
torale 2016,  într-o perioadă  de 
crispare  înghețată  a partidelor  și 
candidaților, premergătoare des-
fășurării scrutinului din 5 iunie, 
a venit sorocul ,,dării aramei pe 
față“, cum spun românii. Unul din-
tre cei mai importanți oameni din 
PNL Brașov declară, citez: ,,PNL 
roagă  cetăţenii Brașovului să îl 
voteze pe dl. George Scripcaru la 
Primăria Brașovului. A fost decizia 
politică a partidului nostru care s-a 
luat de la bun început la nivelul fili-
alei noastre”… Este clar ca lumina 
zilei că  la Brașov nucleul dur pdl-
ist nu vrea să riște nimic. Miza este 
prea mare. Doar nu va  închipuiți 
că  prin birouri  și arhive ar putea 
să  intre orice venetic! Dovadă  a 
faptului că în acest partid (inclu-
zând aici și acareturile pnl-iste) nu a 
existat, nu există și cu siguranță nici 
de acum  încolo nu va fi prezentă 
încrederea! Asta pentru că dacă de 
la bun  început  campania a fost cu 
premeditare gândită și constru-
ită pentru a-l susține pe actualul pri-
mar, există doar două posibilități: un 
cinism istoric din partea conducerii 
centrale a PNL, care va fi sancționat 
pe termen foarte lung de electorat 
(lucru vizibil nu acum ci la alegerile 
generale) sau o strategie „locală“, la 
fel de toxică pentru cetățeni și care 
lasă în offsaid o anumită grupare din 
interiorul partidului.

Un vizionar care din candidat la 
funția de primar a ajuns doar vice. 
Și mă întreb eu acum, de unde vine 
înverșunarea vicelui? De când? De 
la sorocul ,,dării aramei pe față“ 
sau de la teama că că  prin biro-
uri și arhive ar putea să  intre orice 
venetic?

Nu de alta, dar Arnold Ungar 
se pare că știe unde să „caute“! 
Iar Mihai Costel este un personaj 
care știe să răzbată în politică și 
care așteaptă momentul potrivit să 
ne dea și răspunsul la propria lui 
întrebare: „De ce bat clopotele… 
Georgică?“ 
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Alexandru
PETRESCU

Bufonul politic

Iar 10 milioane de euro pentru frig?
 Cam atât am înțeles că investește 
Primăria Brașov în (noul) Serviciu 
Public de Termoficare, mai precis 
43,18 milioane de lei din banii 
noștri pleacă spre acest serviciu, 
reinventat acum sub patronajul 
lui Mihai Costel, viceprimarul 
municipiului.

Am o singură întrebare care îmi poate 
veni în minte: de ce?

Din ce țin minte, ultima dată mai 
erau vreo 7000 de brașoveni în sistemul 
public centralizat de termoficare, cam 3,5% 
din populația orașului (poate că am greșit, 

s-ar putea să fie 7000 de familii, mea culpa), 
iar treaba asta era înainte de cura de frig pe 
care au încasat-o de la duetul Bepco – Tetkron 
anul trecut. Bănuiesc că de atunci s-au mai 
reorientat unii și alții către centrale termice.

Chiar și dacă ar fi rămas 7000 de familii 
branșate la sistemul public de termoficare, 
dacă repartizăm acest buget pe fiecare din-
tre ele rezultă aproape 6200 RON de fiecare. 
Acest lucru înseamnă că și-ar putea cumpăra 
cu această sumă cam 3 centrale termice…

Oare nu am putea grupa toate aceste 
familii într-o asociație pe care Primăria ar 
putea-o subvenționa ca să achiziționeze 
centrale termice? Banii s-ar putea recu-
pera în 3 sau 5 ani prin rate egale plătite la 

asociațiile de proprietari, cu angajamente de 
plată solide în spate.

Mă gândesc că am putea salva vreo 30 de 
milioane de lei după o astfel de operațiune 
și n-ar mai trebui să angajăm cheltuieli sala-
riale, achiziții de bunuri, șpagă, influență și 
multe alte lucruri neplăcute și costisitoare în 
același timp.

Am citit un articol pe newsbv.ro în care 
viceprimarul Costel Mihai îl atacă pe consi-
lierul local Christian Macedonschi pentru 
că vinde gogoși congelate și suc la dozator, 
nu am înțeles prea bine contextul și nici sub-
stanța articolului. Oare nu e bine să le vândă, 
sau ce?

Aș fi apreciat un articol prin care să îmi 

explice necesitatea unui serviciu public de 
termoficare și de ce teoria mea de mai sus cu 
centralele nu stă în picioare.

Aș mai fi apreciat un articol în care să 
explice de ce noile cartiere rezidențiale din 
Tractoru și Bartolomeu Nord nu au asfalt, cu 
toate că acolo locuiesc oameni care votează 
și plătesc taxe.

Nu vă ascund că locuiesc în Bartolomeu 
Nord de trei ani și am vorbit cu toate persoa-
nele posibile din Primărie pentru asfalt, atât 
eu cât și dezvoltatorul, toate actele sunt gata 
și de trei ani mănânc praf în fiecare vară și 
noroi în fiecare iarnă, dar plătesc impozit pe 
clădire și teren.

Sorin BÂSCĂ
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Corupție sau incompetență?
România suferă. Este o țară 

îngenunchiată, dacă nu aș fi un 
optimist până în măduva oase-

lor, aș spune chiar muribundă. Nu pot 
accepta ideea că țara mea este muri-
bundă, în agonie, pentru că atunci ar 
însemna ca orice luptă dusă pentru a 
o salva – inclusiv lupta mea, chiar și la 
scara mică pe care o are – ar fi inutilă.

Dar, ca în povestea cu sasul care 
se duce în grajd și găsește vaca 
moartă, iar la întoarcere în casă îi 
spune nevestii „Nu-i e bine vacii 
noastre“, la fel îmi vine și mie să 
spun – nu-i e bine țării noastre.

O succesiune de secvențe de tip 
„cauză – efect“ ne-au adus astăzi în 
situația în care să fim conduși, admi-
nistrați, gestionați, de către oameni 
care dacă nu sunt corupți sunt 
incompetenți, dacă nu sunt incom-
petenți sunt corupți, sau – de cele 
mai multe ori – sunt atât corupți cât 
și incompetenți.

Cei care au preluat, după 1989, 
frâiele „treburilor cetății“, așa cum 
se definea politica în vremea Greciei 
antice, au fost, în mare măsură, 
mânați în luptă de interese perso-
nale pecuniare. Ca atare au avut 
grijă să pună în diferitele posturi pe 
care le aveau în subordine oameni 
corupți. Aceștia, la rândul lor, s-au 
înconjurat de alți corupți, în tot 
acest proces neluându-se în calcul 
sub nici o formă competența pro-
fesională a celui promovat. Tot ce 
conta era gradul de siguranță pe care 
îl oferea respectivul că va răspunde 

la ordinele celor care îl promovau.
Astfel încât astăzi avem perso-

naje cu CV-uri stufoase, lungi, pline 
de posturi de conducere impor-
tante, care par a fi plini de „exper-
tiză“ (o combinație între experiență 
și competență, deși cuvântul în sine 
înseamnă cu totul altceva). Oameni 
care, însă, la o analiză atentă se 
dovedesc a fi goi de orice conținut. 
Dar oameni care, în țara noastră 
suferindă, continuă să conducă 
instituții, ministere, firme de stat, de 
o importanță colosală pentru pro-
gresul, sau regresul țării.

Astăzi, în modesta mea 
opinie, România pierde 
mai mult ca urmare a 
incompetenței celor care 
o conduc, decât ca urmare 
a corupției. Iar dacă în 
privința corupției există 
DNA-ul, care luptă să o 
tempereze, în privința 
incompetenței nu există 
nici un organism care să 
lupte pentru noi, pentru 
apărarea noastră și a țării.

Incompetența cea mai gravă 
este, evident, cea care afectează par-
lamentul și guvernul, manifestân-
du-se prin pleiada de legi aberante, 
inutile, ineficiente și blocatoare de 
progres, dar acelea nu le vom putea 
corecta decât tot din parlament și 
din guvern.

Incompetența căreia aș dori 
eu să mă adresez în aceste rânduri 
este cea locală, cea contra căreia 

mă străduiesc să lupt în fiecare zi a 
prezenței mele în Consiliul Local al 
municipiului Brașov.

Cum altfel decât ca incompetență 
am putea denumi fapta de a da autori-
zație pentru construirea de hypermar-
keturi în mijlocul orașului (Kaufland 
pe str. Avram Iancu și ce urmează să 
fie în mall-ul de la Hidromecanica)? 
În TOATĂ lumea civilizată, hyper-
marketurile se construiesc la perife-
ria, sau chiar în afara orașelor. Cum 
altfel vă explicați faptul că Metro, 
primul hypermarket din Brașov (deși 
Metro este cash and carry, și ca atare 
ar trebui să funcționeze RADICAL 
diferit decât funcționează el în 
România) a construit prima sa uni-
tate la intrarea în Ghimbav? Nici nu 
le-a trecut prin cap, bănuiesc, să ceară 
autorizarea în interiorul orașului, 
crezând că și la noi se gândește la fel 
ca în vest. (Între timp și-au corectat 
greșeala construind încă o unitate, 
de data asta în oraș.) Iar în tot acest 
timp micile magazine de cartier mor 
unul cate unul, sufocate de cele 7 
hypermarketuri existente, plus 2 în 
construcție….

Cum altfel decât ca incompetență 
am putea denumi faptul că în cartie-
rul Tractorul (așa cum am mai scris), 
blocurile se autorizează în lipsa ori-
cărui plan de sistematizare eficientă a 
circulației, astăzi fiind zeci de blocuri 
construite pe câmp, legate de unica 
stradă de acces, 13 Decembrie, prin 
drumuri de pamânt? Dar între timp, 
în Schei, strada pe care primarul și-a 

construit casa este asfaltată de câțiva 
ani buni…

Cum altfel decât ca incompe-
tență am putea denumi faptul că 
anual mor câte 3 – 4 – 5 oameni 
călcați de tren în zona Micșunica, 
încercând să ajungă la cimitirele 
(autorizate de primărie!!!) aflate 
dincolo de calea ferată care face legă-
tura Brașovului cu Bucureștiul? Dar 
între timp primăria are timp, bani și 
energie pentru a se ocupa de desfi-
ințarea parcării de pe strada Sfântul 
Ioan, din spatele hotelului Aro…

Cum altfel decât ca incompetență 
am putea denumi faptul că primăria 
a finalizat proiectarea și construirea 
unui drum care leagă cartierul Noua 
de centura Brașovului (mă întreb 
care ar fi utilitatea acelui drum în 
următorii 10 – 15 ani???), dar între 
timp cetățenii care locuiesc pe strada 
Trotuț, de lângă liceul Șaguna, sunt 
nevoiți să își rupă picioarele și mași-
nile mergând pe o stradă pavată cu 
… pietre de râu!!!

Cum altfel decât ca incompetență 
am putea denumi faptul că acciden-
tele în care pietonii sunt spulberați 
pe trecerile de pietoni se înmulțesc, 
iar reacția primăriei este haotică, 
trecând de la „nu avem nimic să ne 
reproșăm“, la agresarea tuturor vehi-
culelor prin acele dâmburi montate 
pe majoritatea străzilor, cu efecte 
dezastruoase asupra eficienței 
mașinilor pompierilor și salvării? 
Dar între timp nimeni nu știe din 
cine este compusă acea Comisie de 

Circulație care, vezi doamne, prin 
competențele ei deosebite adunate 
la un loc, gândește și aplica soluțiile 
salvatoare (sic!) pentru pietoni.

Șirul incompetențelor poate 
continua cu multe exemple, dar cel 
mai grăitor este cel legat de execuția 
bugetară a orașului pe anul 2016. 
La un buget de cca 160 milioane 
de euro, plus un surplus de cca 17 
milioane rămași necheltuiți pe anul 
2015, primăria a reușit să încheie 
anul 2016 cu un excedent de 50 
milioane de euro!!! Deci aproape 
31% din banii avuți la dispoziție nu 
au fost cheltuiți!!! Dacă s-ar fi con-
struit pasarela de la Micșunica, s-ar 
fi asfaltat strada Trotuș și s-ar fi con-
struit, sau măcar proiectat câteva 
străzi în Tractorul, tot ar fi rămas 
bani necheltuiți, dar măcar eram cu 
un pas mai în față.

Așa, rămanem cu bani, dar cu o 
sumedenie de probleme nerezol-
vate. Iar între timp Brașovul este 
unul din cele trei orașe în care polu-
area este atât de mare, încât Comisia 
Europeană a deschis o procedură de 
încălcare (infringement) a norme-
lor europene (celelalte două orașe 
sunt Bucureștiul și Iașiul).

Povestea cu primarul 
gospodar începe să își arate 
adevărata față – una lipsită 
de competența, una a unui 
om care nu mai are cum să 
ducă orașul spre progres.

Șerban ȘOVĂIALĂ,
consilier local independent

Costeluș cu părul creț
 Costeluș  
cu părul creț
El se jură că nu fură,
Dar umblă cu RAT-ul 
în gură?

Viceprimarul Brașovului, fără 
nume de familie, în general 
un no name, tipic reprezen-

tant al PMP și susținător înfocat al 
penalei femei fatale Elena Udrea 
scrie, sau doar semnează,  articole pe 
care le răspândește în spațiul public 
prin care caută să-și mascheze 
incompetența de care dă dovadă în 
funcția pe care o ocupă întâmplător, 
prin salturi dintr-o barcă politică în 
alta, ca un veritabil aviator politic.

După aproape un an de exer-
citare a funcției pe care o dezono-
rează zi de zi și ceas de ceas el tot nu 
a înțeles cum funcționează consiliul 
local și care sunt drepturile și obli-
gațiile consilierilor locali.

Din acest motiv el cataloghează 
interpelările și întrebările con-
silierilor locali, votați de cetățe-
nii Brașovului, drept „gherilă de 
serviciu“.

Aceste mijloace legale și demo-
cratice de dialog din cadrul ședințe-
lor consiliului local au darul de a-i 

lămuri pe consilieri și pe cetățenii 
care urmăresc dezbaterile.

Având în vedere că, prin mila și 
grația primarului, a ajuns vătaful 
societăților comerciale și regiilor 
autonome aflate sub autoritatea 
Consiliului local Brașov, i-am pus 
următoarele întrebări:

• Cum și de ce a ajuns candida-
tul propriului partid la demnitatea 
de parlamentar șeful RAT Brașov?

• Ce măsuri va lua pentru a pro-
teja stațiile RAT de atentate tero-
riste, înfăptuite cu mașini de mare 
tonaj, cum s-a întâmplat, nu odată, 
în vestul Europei și în Israel?

• Care sunt modalitățile concrete 

prin care dorește să extindă raza de 
acțiune a RAT la localitățile din 
vecinătatea Brașovului, în condiți-
ile în care efortul financiar să nu fie 
doar al brașovenilor?

• Dacă dorește să achiziționeze 
autobuze noi din Belarus, întă-
rindu-i acestui stat, nemembru 
NATO, industria militară întrucât 
fabricile de autobuze, autocami-
oane sau tractoare se transformă 
ușor în fabrici de tancuri, transpor-
toare blindate și camioane militare?

Colegul meu Macedonschi a 
solicitat accesul la două contracte 
încheiate de primar în numele 
municipiului Brașov întrucât 

acestea sunt contracte publice iar 
cetățenii Brașovului au dreptul să 
știe cum sunt cheltuiți banii publici 
care provin de la brașoveni și nu de 
la marțieni.

Viceprimarul nu a reușit să răs-
pundă la nici una dintre întrebări 
întrucât în programul său, prezentat 
cu ocazia alegerilor locale din 2016, 
nu era trecută și dorința sa de-a 
politiza tot ce se poate în adminis-
trația locală.

Noroc cu primarul Brașovului 
care a răspuns la întrebările numă-
rul 3 și 4 ale subsemnatului precum 
și la cele ale colegului Macedonschi.

În schimb, Costeluș cu părul creț 
atacă activitatea omului de afaceri 
Macedonschi care nu a avut și nu 
are legătură cu banii publici și se 
desfășoară în spații private, în loc 
să-și vadă de cârciumioara de pe 
strada Republicii.

Mai nou îl preocupă și istoria, pe 
care  o cunoaște tot după ureche, la 
fel ca administrația publică, o primă 
probă aducând-o în plenul ședinței 
de consiliu când a cuvântat despre 
pașoptiștii revoluționari maghiari 
din anul 1848, spre hazul copiilor 
de clasa a IV-a și spre mirarea vizi-
bilă a primarului care îi poate da și 
lecții de istorie pentru că a avut de 
la cine învăța și a și făcut acest lucru 

la momentul potrivit.
Dacă promite că va fi ascultă-

tor, îl învăț și pe Costeluș istorie, 
începând cu ceea ce înseamnă un 
sit dacic și unde se află acesta în 
Răcădău și cine l-a distrus.

În acest sens, lecții i-ar putea da 
și  istoricul Marius Oprea care, elev 
fiind la liceul „Unirea“, în anii 1980-
1981, a protestat față de distrugerea 
sitului dacic, urmare a construirii 
cartierului Răcădău, fără a se face 
descărcarea arheologică a zonei, 
conform metodei hei-rupiste comu-
niste care-i este dragă și viceprimaru-
lui și căruia îi aduc aminte că regimul 
comunist și poliția politică a acestuia 
au dispărut în decembrie 1989.

În ceea ce privește limba română, 
îl invit oricând la un concurs public 
de cunoaștere a acesteia, mai precis, 
la o dictare publică întrucât acest 
individ semnează mai mult decât 
scrie și citește.

Închei, parafrazând-o pe mama 
lui Ștefan cel Mare și Sfânt :

„Dacă mintea-ți slabă funcția 
ți-o apasă, altuia mai vrednic locul 
tău îl lasă!“

Arnold UNGAR – Consilier 
în Consiliul local Brașov,

Membru în Forumul 
Democrat al Germanilor  

din România
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Creștere economică  
în luna februarie

Datele economice înregistrate în luna 
februarie contrazic toate mesajele alarmiste 
ale celor care criticau creșterile de venituri 
și reducerile de taxe. Creșterea veniturilor 
populației și reducerile de taxe nu înseamnă 
neapărat mai puține încasări la bugetul de 
stat. În februarie avem o creștere cu 4,5% a 
veniturilor la bugetul consolidat față de ace-
eași perioadă anului trecut, deși am eliminat 
taxa pe construcții speciale și alte 102 taxe 
și am scăzut accizele. La fel, încasările din 
TVA au crescut în februarie cu 2,5%, deși 
am redus această taxă cu un punct procen-
tual, de la 20%, la 19%.

Investitorii serioși nu se uită doar la nive-
lul salariului minim. Ei caută un mediu fiscal 
prietenos și o forță de muncă bine calificată. 
De la începutul anului avem mai mult cu 
44.000 de contracte de muncă în economie, 
iar mai multe companii străine din industria 
auto, energie sau retail au anunțat investiții 
importante care vor înlocui treptat lohn-ul 
ce se baza pe exploatarea românilor plătiți cu 
salarii extrem de mici. Începem să avem mai 
multe locuri de muncă bine plătite, inclusiv 
în mediul privat, ceea ce înseamnă mai mulți 
români în clasa de mijloc. Reușim să relan-
săm economia naţională fără a depăși pragul 
de 3% la deficitul bugetar!

În luna februarie anul 2017 totalul veni-
turilor bugetare a fost cu aproximativ 900 
de milioane de lei mai mari decât în luna 
februarie anul 2016. Există surse bugetare cu 
1,5 miliarde mai mari decât necesarul pen-
tru creșterea pensiilor și salariilor. Pentru 
anul 2018, toate creșterile de salarii și pensii 
(inclusiv cele adoptate în prezent) vor tota-
liza un efort bugetar de 16 miliarde lei De 
unde vor veni banii pentru aceste cheltuieli:

• 3,5 miliarde – contribuțiile afe-
rente creșterii salariilor cu 10 mld. lei.

• 2,7 miliarde – efectul de runda a 
II-a a celor 12,5 miliarde intrați în economie 
(16 mld total creșterii salarii și pensii – 3,5 
miliarde contribuții din creșterea salariilor 
= 12,5 mld.). Acești bani intră în consum și 
generează comerț și producție, purtătoare 
de taxe și impozite colectate suplimentar la 
buget.

• 1,8 miliarde – creșterea salariului 
minim (care generează mai multe contribu-
ții colectate la buget)

• 3,6 miliarde – crearea a 200.000 
locuri de muncă (în primele trei luni în 2017 
s-au înregistrat 44.000 mai multe contracte 
de muncă față de 2016). Aceste salarii vor fi 
însoțite de contribuții plătite la buget.

• 1,9 miliarde – contribuțiile afe-
rente creșterii nivelului salariilor în mediul 
privat cu 5% (altele decât salariul minim). În 

ultimii ani au crescut anual cu peste 5%.
• 4 miliarde – măsurile de reformare 

a legislației muncii, pentru reducerea mun-
cii la negru (exemplu: a. pentru salariile cu 
timp parțial se vor plăti contribuții la nivelul 
salariului minim – azi sunt peste 550.000 de 
salariați cu timp parțial care nu beneficiază 
de pensie; b. Angajarea zilierilor va fi per-
misă doar în agricultură – azi peste 1 milion 
de oameni se declară zilieri; c) creșterea 

amenzilor pentru munca la negru, care va fi 
exclusă din măsurile de prevenție)

Total 17,5 miliarde, deci peste 16 mili-
arde necesare pentru pensii și salarii.

Astfel, Programul de Guvernare își dove-
dește sustenabilitatea, ne ținem de cuvânt, 
redăm speranța, încrederea și viitorul tutu-
ror românilor! 

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

România a înregistrat 
excedent bugetar
 Încep să se vadă rezultatele guvernării PSD. Relaxarea fiscală și 
creșterea salariului minim cresc automat și colectarea pentru că 
acum românii își pot plăti taxele

„În exercitarea mandatului, 
deputaţii și senatorii sunt în ser-
viciul poporului“. Așa definește 
Constituţia rolul parlamentarilor, 
la articolul 69. Adică adoptă legi, 
hotărâri și moţiuni în folosul cetă-
ţeanului. Nu al partidului. Mă văd 
nevoit să fac aceste precizări în faţa 
unei iniţiative parlamentare, aceea 
de a se reveni la alegerea primarilor 
din două tururi de scrutin. Nu am 
să fac comentarii asupra oportuni-
tăţii alegerii dintr-un tur sau două, 
mă interesează atitudinea PNL.

Alegerea primarilor într-un sin-
gur tur de scrutin a fost stabilită de 
către Parlamentul României prin 
lege organică, Legea nr. 115/2015, 
cu caracter general obligatoriu. 

De la momentul adoptării aces-
teia, adoptare la care a luat parte și 
Partidul Naţional Liberal, a produs 
efectele vizate de lege, iar alege-
rea primarilor s-a realizat, din acel 
moment, într-un singur tur de 
scrutin. Totodată rezultatele aces-
tui sistem nu au fost contestate de 
către partidele politice, care erau 
principalele beneficiare și totodată 
formaţiunile care suportau rigorile 
lui, ceea ce înseamnă că au fost de 
acord cu introducerea lui și cunoș-
teau modificările pe care le poate 

aduce în structura organizaţiilor 
lor, ca urmare a participării active 
la alegerile locale. 

Până la acest moment tactica 
Partidului Naţional Liberal a res-
pectat dispoziţiile legii organice, a 
cărei structură și adoptare înglo-
bează și contribuţia liberalilor, nea-
vând niciun motiv de a o contesta 
prin mijloacele prevăzute de lege. 
Câtă vreme le-a fost benefică. 

În apropierea alegerilor locale 
din iunie 2016, PNL a început 
demersuri pe mai multe fronturi 
(propunere de adoptare a unei 
ordonanţe de urgentă, plângere 
la Curtea Constitutională, etc.) 
pentru modificarea legii organice 
de alegere a autorităţilor publice. 
Ignorau cu bună știintă un prin-
cipiu de drept caracteristic sis-
temului democratic, și anume 

principiul simetriei actelor juridice 
(care presupune că un act juridic 
poate fi modificat doar printr-un 
act juridic echivalent, altfel spus o 
lege organică nu poate fi modifi-
cată decât printr-o lege organică). 
Explicaţia trebuie căutată în son-
dajele din acel moment, liberalii 
se temeau că vor pierde mai multe 
primării. Liberalii incălcau prin 
aceste demersuri și dispoziţiile 
Constituţiei, care în art. 73 pre-
vede clar că sistemul electoral este 
reglementat prin lege organică. 

După epuizarea recuzitei de 
ocolire sau fentare a legilor, prin-
cipiilor de drept și a Constituţiei, 
liberalii au „înțeles“ că pentru a 
putea aduce modificări unei legi 
organice e nevoie de respectarea 
unor proceduri judiciare clare, lip-
site de echivoc, iar acţiunile lor să 
se încadreze în normele impuse de 
însăși Constituţia României. Toate 
aceste proceduri, însă, au fost 
cunoscute de la început, doar că 
beneficiind de un oarecare „lobby“ 
pe care-l făceau pe scena politică 
unor înalţi demnitari ai statului, au 
sperat că vor obţine modificările 
necesare fără „prea multă legali-
tate care-i încurca și îi punea în 
dificultate“. 

Această politică de ocolire a 
dispoziţiilor legale, devenită poli-
tică de partid pentru „liberalii lui 
Bratianu“ (sperăm că aceste mij-
loace de legiferare nu fac parte din-
tr-un cod nescris al partidului moș-
tenit de la întemeietorii lui) reflectă 
același populism la care recurg de 
fiecare dată când devin conștienţi 
de dificultatea în care se află. Este 
o urmare a acţiunilor nesăbuite 
cu care ne-au obișnuit în ultima 
perioadă, etichetă „Brătianu“ fiind 
adusă în discuţie doar pentru a mai 
aplana din oprobiul public. 

Sunt convins că dacă dispoziţi-
ile Legii 115/2015 s-ar fi pliat pe 
politica partidului, nu ar fi avut 
nimic de modificat în sistemul de 
alegere al autorităţilor administra-
ţiei publice locale. 

În concluzie, liberalii nu vor 
decât să confiște modul de organi-
zare a alegerilor locale, pe care să-l 
modifice în funcţie de interesul de 
partid. Această „privatizare“ a unui 
interes naţional a fost sintetizată 
de făgărașanul meu Octavian Paler 
(născut în satul Lisa) care a spus că 
„Primul lucru care a fost privatizat 
în România este interesul național“.

Mihai POPA ,
Deputat PSD

Lege organică – capital electoral – populism
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 Înainte de a explica 
și de a intra în esența 
ideii exprimate prin 
titlu, vreau întâi să 
ne lamurim foarte 
clar - mai ales pentru 
cititorii care nu știu 
- ce este acela un 
Consiliul Local din 
punct de vedere legal 
și administrativ, care 
este rolul primarului și 
al viceprimarilor si ce 
ar trebui să facă acest 
organism pentru urbe

Consiliul local este un orga-
nism de administrare ales 
de către cetățenii unei 

localități, care trebuie sa se ocupe 
și să rezolve chestiuni de interes 
local. Este, daca vreți, „Parlament 
local“ cu un număr mai mic de 
membri. Consiliul Local se întru-
nește în ședințe de lucru care sunt 
publice − orice persoană poate 
participa la întâlnirile consiliului 
local. Consiliile locale trebuie să 
informeze cetățenii cât mai curând 
despre subiectele ce urmează a 
fi discutate la ședințe. In general, 
Consiliul Local are următoarele 
atribuții: Consiliul local are iniția-
tivă și hotărăște, în condițiile legii, 
în toate problemele de interes local, 
cu excepția celor care sunt date prin 
lege în competența altor autorități 
ale administrației publice locale. 
Exemplu: organizarea și funcțio-
narea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituțiilor și servi-
ciilor publice de interes local și ale 
societăților comerciale și regiilor 
autonome de interes; are atribu-
ții privind dezvoltarea economi-
co-socială și de mediu a comunei, 
orașului sau municipiului și privind 
administrarea domeniului public 
și privat al comunei, orașului sau 
municipiului; are atribuții privind 

gestionarea serviciilor furnizate 
către cetățeni etc. Primarul este ales 
prin vot. El depune în fața consiliu-
lui local un jurământ. Îndeplinește 
- general - următoarele categorii 
principale de atribuții: atribuții 
exercitate în calitate de reprezen-
tant al statului, în condițiile legii;  
atribuții referitoare la relația cu 
consiliul local; atribuții referitoare 
la bugetul local; atribuții privind 
serviciile publice asigurate cetățe-
nilor. Îndeplinește funcția de ofi-
țer de stare civilă și de autoritate 
tutelară și asigură funcționarea 
serviciilor publice locale de profil, 
atribuții privind organizarea și des-
fășurarea alegerilor, referendumu-
lui și a recensământului.  Prezintă 
consiliului local, un raport anual 
privind starea economică, socială 
și de mediu a unității administra-
tiv-teritoriale; prezintă, la solicita-
rea consiliului local, alte rapoarte 
și informări; elaborează proiectele 
de strategii privind starea econo-
mică, socială și de mediu a uni-
tății administrativ-teritoriale și le 
supune aprobării; exercită funcția 
de ordonator principal de credite 
etc. Viceprimarii exercită atribu-
țiile ce le sunt delegate de către 
primar. Localitățile mici au un sin-
gur viceprimar, cele mari câte doi. 

Viceprimarii nu sunt aleși,  ei sunt 
numiți. Ei bine, acuma că ne-am 
lămurit și familiarizat cu ceea ce ar 
trebui să facă un consiliu local, hai-
deți să vedem ce se întâmplă de fapt 
la Brașov.

Printre activitățile specifice 
acestui organism, activități în 
slujba Brașovului si a brașovenilor 
- fără a fi un observator foarte fin - 
observi, „auzi“ zumzetul unui ade-
vărat viespar, într-un păiănjeniș de 
interese, puncte „grăbite“ pe ordi-
nea de zi cu consecințe de milioane 
de lei, interpelări ce se termină cu 
invective, jigniri, afirmații cu iz de 
șantaj și uneori cu amenințări de 
tip mafiot. Și pentru a nu fi acuzați 
că vorbim fără „suport“, exemplifi-
căm: la ședința din martie, printre 
altele, s-a votat în „registru rapid“ 
ca suma de 18.000.000 de lei sa fie 
virați în conturile SC TETKRON 
SA, societate generatoare de 
dosare penale, pagube și aproape 
falimentară. Propunerea pentru 
această „injecție“ de capital nu a 
avut nici un suport juridic sau de 
specialitate și nici viza secretarului 
general al Primăriei. Bineînțeles că 
au existat și abțineri, acest punct de 
pe ordinea de zi fiind aspru criticat 
de către consilierul Arnold Ungar. 
Consilierul Cristian Macedonschi 

de la începutul anului face presiuni 
pentru  a primi acces la o serie de 
contracte de deszăpezire, activitate 
la care are serioase amendamente.  
Nu a primit aprobare de studiu 
a acestora decât în momentul în 
care a amenințat că va da insti-
tuția în judecată, nu mi se pare 
firesc. Șerban Șovaială atrage aten-
ția asupra faptului că delegații 
din Germania și Austria încearcă 
sa contacteze Primăria Brașov si 
sunt tratați cu dispreț.  Tot el este 
cel care e „certat“ de către primar. 
Consilierul Arnold Ungar critică 
aspru intenția primăriei de a achi-
ziționa netransparent autobuze, 
facând aluzie la achiziții mai vechi 
de autobuze din Belarus, vicepri-
marul Mihai Costel simțindu-se 
vizat, amenință că vor exista con-
secințe pentru un anume sit arheo-
logic distrus. Foarte urât domnule 
viceprimar. Într-adevar, distruge-
rea unui sit arheologic este un lucru 
grav și dacă este adevărat trebuie să 
existe consecințe,  dar să ții acest 
fapt ascuns și  „să-i dai drumul“ 
doar pentru a face presiuni și ca o 
consecință a faptului că ești criti-
cat, mi se pare urât, josnic, murdar 
și cred că există și alte calificative în 
care putem încadra această faptă. 

În altă ordine de idei, există în 

consiliul local un grup de așa ziși 
dizidenți,  patru la număr, care la 
fiecare ședință au amendamente, 
interpelări, abțineri, critici și voturi 
împotrivă. Aceștia sunt Arnold 
Ungar, Cristian Macedonschi, 
Șerban Șovaială și Adina Donosă. 
Au chiar și o atitudine de rebeli 
neastâmpărați, așa un fel de eroi 
citatidini, dar din păcate desprinși 
parcă din benzile desenate cu „Pic 
și Poc“. Am să mă explic: domni-
lor „dizidenți“ este bine că există 
voci care se mai și opun, votează 
împotrivă și critică,  dar ceea ce 
faceți dumneavoastră este absolut 
steril, mai exact este o bufonerie. 
De ce? Pentru că este o treabă ce nu 
este dusă la bun sfârșit.  În calitate 
de consilieri locali - dacă obser-
vați în Consiliul Local chestiuni 
păgubitoare pentru urbe - aveți 
cele mai bune atuuri, prin funcția 
deținută, pentru a sesiza autorită-
țile că se întâmplă lucruri stranii. 
Puteți ataca în instanță hotărârile 
Consiliului Local care considerați 
că sunt aducătoare de prejudicii 
pentru Brașov, puteți chiar sesiza 
organele penale. Ori dumneavoas-
tră ce faceți? Votați împotrivă cu 
morgă și tam-tam sau vă abțineți 
cu demnitate și gata! Vă spălați pe 
mâini ca Pilat din Pont. 

Pa Ceanga

Consiliul Local Brașov,  
insinuări,  amenințări, rivalități

Ce faceți 
dumneavoastră este 
asemeni unui eunuc ce 
încearcă să faca copii, 
e greu, pentru că-i 
lipseste ceva, asemeni 
dumneavoastră. 
Oratoria vehementă din 
ședințe transformându-
se - prin asta - într-
un scâncet,  într-un 
mieunat de pisic 
subnutrit maidanez, 
împotriva unui 
Ciobănesc Caucazian: 
miiaaaauuuuu !

 Nu mă aștept ca titlul 
să trezească fiori culturali 
aleșilor de la cejeu. Eternele 
iubiri îmi inspirau până azi 
arta, cultura și linia melodică 
a doamnei de geniu 
Cleopatra Melidoneanu!

Eternele Iubiri! O arie celebră pentru 
cunoscători! Pentru argații județului 
nostru înseamnă altceva. Înseamnă 

aeroportul și gardul lui, veșnica renovare a 
spitalului. Subiecte care au depășit „eternele 

iubiri“! Dar care rămân „eternele acțiuni 
spălătoare de bani“. De această dată promo-
vate de nenea acela bronzat de la Râșnov, 
Veștea. Care vine cu vești bune și ne spune 
ce a făcut el acolo, ce mărețe realizări a avut. 
Și care confundă merele cu perele!

Nenea acela bine bronzat ajuns președin-
tele Consiliului Județean uită ceva: nu mai 
merge cu subiectul electoral al aeroportului, 
adică hai „să furăm și noi ceva“. Mi-au atras 
atenția sumele propuse. 250.000 de lei pen-
tru… a muta gardul de la aeroport. Și cum 
Kasimele (Emaka și Intel) sunt cam pe ducă, 
poate câștigă licitația altele care trebuie. Să fie 
oare firme cu numele de BrebeanExim, sau 

SebenExpert? Nu știm, dar stăm cu ochișo-
rii mari! Doamne feri să nu apară iar castorii 
actulului viceprimar Mihai Costel să pape 
pista… să pape gardul!

O tu fomiță, o tu obediență, ce nu faci 
tu pentru un postuleț! Cum dai tu cu slujbe 
grele la cel ce te hrănește!

Și cum dai tu bronzat frumos cu zecile 
de milioane pentru sistemele de naviga-
ție! Crezi că te vor ajuta acele sisteme să-ți 
găsești drumul printre dosarele DNA-ului? 
Nu cred. Sunt chiar convins că dacă cerce-
tăm oleacă vom afla și ce este „în spatele 
fotografiei în care belești fasolea“ cu Tante 
Leana, Gică primarul și un feț dodoloț! Ia 

hai să cercetez! Și ia să mai vedem noi cum 
te lauzi tu cu nimic. Tu, care visezi cu gura 
mare să ajungi primar al Brașovului! Și pen-
tru ce? Că nu cred că pentru orgoliul tău! 
Tu, care nu ai fost în stare să ieși din gropile 
Râșnovului vrei să ajungi panselarul șef la 
Brașov? Nu cred că se poate, nu o să treci 
niciodată de Scripcaru fără voia lui. Și nu o 
să treci niciodată de noi, pentru că nu vrem 
să schimbăm pe unul ca el cu altul ca tine! 
Nu de alta, dar „Elena din Troia“ este  gata 
să se transforme în „Elena din Râșnov“. Asta 
este „pour les connaisseurs, că tu oricum nu 
înțelegi subtilitatea limbii  franceze!

Alexandru PETRESCU

Eternele iubiri, ciordeala și gondola
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 1,5 kg burtă de vită congelată
 1 ciolan afumat de porc si un rasol de vită
 zarzavat de ciorbă (ceapă, morcov, 

ardei gras, rădăcină pătrunjel, păstârnac și 
ţelină)
 4 gălbenușuri
 1 ardei iute
 400 gr smântână
 200 gr gogoșari murați în oțet
 oţet după gust, usturoi
 sare și piper

Preparare:

Pentru zeamă am folosit un ciolan afumat 
de porc și un rasol de vită. Am pus la fiert în 

oală sub presiune cu 1 linguriţă de sare. 
Carnea de pe ciolan și de pe rasol (nu 

toată) am tăiat-o bucăţele mici și se adaugă 
cu bucăţile de burtă la fierberea finală. 

În zeama obţinută am pus legumele 
(ceapă, morcov, ţelină, păstârnac, pătrunjel 
și ardei gras) și am lăsat să fiarbă. 

Am strecurat și m-am ales cu o zeamă 
foarte gustoasă pe care am pus-o la loc într-o 
oală pentru fierberea finală. 

Apoi m-am ocupat de burta de vită (în 
acest caz prefiartă și tăiată fideluţă) pe care 
am spălat-o bine în mai multe ape, am lăsat-o 
în apă rece cu oţet cam 2 ore și apoi am pus-o 
la fiert 10 min., după care am aruncat apa și 

am mai spălat-o în câteva ape. 
Legumele fierte le-am pasat cu blenderul 

și puțină zeamă de la ciolan.
Apoi am adăugat în oala cu zeamă burta, 

bucăţelele de ciolan și rasol, legumele pasate, 
câteva rondele de ardei iute și sare și am lăsat 
la fiert 40 min. 

Aproape gata, dar mai amestec 4 gălbe-
nușuri cu vreo 400 gr smântână, 4 căței de 
usturoi și 2-3 polonice de ciorbă fierbinte și 
adaug în oală, dar după ce am oprit focul, ca 
să nu se brânzească smântâna. Se taie fide-
luță gogoșarii și se pun în oală.

Poftă bună și trai bun cu doamna!

Istoria ciorbei de burtă

Ciorba de burtă este un tip de mâncare 
tradițională românească și face parte din 
categoria ciorbelor. Ciorba în general a ajuns 
pe masa românilor dintr-un capriciu istoric, 
fiind fiartă, mai întâi, în ceaunele și cazanele 
trupelor de spahii ale Imperiului Otoman. 
Astfel, șefii regimentelor de spahii erau 
cunoscuți sub titulatura de ciorbagii. Lângă 
cortul lor se afla dintotdeauna cel al popotei, 
unde se făceau cele mai bune ciorbe de burtă 

sau de berbecuți. În turcește bine-cunoscuta 
fiertură poartă numele de çorba, cuvânt pro-
venit din arabul šorba (šarâb). 

Grecii de după de cucerirea 
Constantinopolului, care au fost intens tur-
ciți vreme de patru secole, o cunosc sub 
numele de τσορβάς (transliterat: țorbas). Ei 
fac și astăzi tchorba toptsita, adică o ciorbă 
de perișoare. Bulgarii, sârbii, croații sau alba-
nezii o gătesc și ei sub diverse denumiri deri-
vate din cuvântul turcesc. Bulgarii, de pildă, 
gătesc Shkembe tșorba care seamănă cumva 
cu ciorba de burtă.

În secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, 
bucureștenii au pregătit o mâncare denu-
mită „pacea“, făcută din picioare de oaie sau 
vițel, dreasă cu ou și oțet, similară deci cior-
bei de burtă.

Regretatul jurnalist, scriitor și pasionat 
de gastronomie  Radu Anton Roman a scris: 
„Acest fel de mâncare pare că se face pentru 
birjari beți, dar are cel mai sofisticat și pre-
tențios mod de pregătire în toată bucătăria 
românească. Este acru și dulce, cald și cati-
felat, gras, dar delicat, eclectic și simplu în 
același moment.“

Ciorbă de burtă 
cu ciolan afumat

Un cupaj de 
Merlot 2013 
și Cabernet 
Sauvignon 
2012, maturat 
în baricuri de 
stejar, notele 
sale esențiale 
se dezvoltă 
gradat, la fiecare 
10 minute 
și evoluează 
rafinat, 
asemenea unui 
parfum puternic 
și rar.
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 Primăvara lui 1990. Avorturile 
explodează în România. Statistici 
neoficiale vorbeau despre o cifră 
înfricoșătoare: peste 1,5 milioane 
de avorturi la cerere în 1990. Una 
dintre primele măsuri luate de 
guvernul condus de Petre Roman  
a fost… liberalizarea avorturilor

Primăvara uciderii pruncilor nenăscuți 
venea după „înghețul“ interzicerii 
întreruperilor de sarcină din vremea 

lui Ceaușescu.
Atunci, orice sarcină era monitorizată 

de stat, Securitatea avea agenți pe holurile 
maternităților, iar chiuretajele erau ilegale 
și aspru pedepsite. Medici, asistente, moașe 
sau vraci provocau întreruperi de sarcină în 
secret, în locuri ascunse și adesea cu prețul 
sacrificării mamei. Femeia nu mai putea să 
aibă copii sau chiar își pierdea viața. Crime 
numai bune de pus în cârca statului totalitar.

Bătălia pentru viață a trecut prin milioane 
de avorturi. Între 1958-1966, o perioadă în 
care întreruperile de sarcină la cerere erau 

permise, în România au fost înregistrate ofi-
cial 7.521.100 de avorturi. Adică, aproxima-
tiv 940.000 de avorturi pe an. După celebrul 
decret dedicat creșterii natalității, între 1967-
1989 au fost înregistrate 6.549.823 de avor-
turi.  Adică, aproximativ 285.000 de avorturi 
pe an, de patru ori mai puține decât în peri-
oada anterioară.

Primăvara lui 1990 a însemnat 
începutul unei creșteri  
galopante a avorturilor

Din 1990 până în 2014, în România au 
fost înregistrate 7.883.735 de întreruperi 
voluntare de sarcină. Aproximativ 328.500 
pe an, dar cu precizarea că primii ani de după 
Revoluție au fost ani-record. Triști. Nu am 
găsit studii sau referiri la întreruperile de sar-
cină nedeclarate, iar legea nu cere clinicilor 
private să comunice situația întreruperilor 
către instituțiile oficiale. Mai mult, între-
ruperile realizate cu medicamente nu sunt 
înregistrate. În 1990 au fost înregistrate ofi-
cial aproape un milion de avorturi. Traduse 
altfel, cifrele spun că trei sferturi dintre copiii 

concepuți au fost uciși.
În 2012, Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

arăta că România are ce mai ridicată rată de 
avort din Europa: 480 de avorturi la 1.000 
de nașteri. Altfel spus, aproape o treime din 
copiii concepuţi sunt avortaţi. Rata este de 
peste două ori mai mare decât cea medie din 
spațiul european. Totodată, România are și 
cea mai mare rată a mortalităţii materne: 27 
la 100.000.

Am asistat la un chiuretaj.  
O întâmplare, tot primăvara

Primăvara lui 1990. Veniseră mai multe 
camioane cu ajutoare din Belgia pentru 
un spital dintr-o localitate mică din sudul 
țării. I-am însoțit pe belgieni, scriam la ziar. 
Directorul spitalului era ginecolog. Stăteam 
de vorbă  cu el la el în cabinet. A venit o femeie 
de vreo 35 de ani ca să facă avort. Doctorul 
mi-a dat o mască și halatși am asistat la ope-
rație. Femeia icnea puțin când instrumentele 
lungi, de metal, îi răscoleau corpul. Bucățele 
de carne însângerată poposeau într-o tavă albă 
de tablă. Femeia a zis mulțumesc, medicul 

a trecut-o într-un registru apoi mi-a spus: se 
duce la sapă, a venit primăvara și are de lucru.

Pe 25 martie 2017, adică primăvara 
aceasta, peste 110.000 de oameni au 
participat la Marșul pentru Viață

„Potrivit învățăturii creștine, viața este 
darul lui Dumnezeu față de oameni care tre-
buie prețuit și protejat, în timp ce avortul este 
o crimă comisă împotriva unei ființe (per-
soane) nevinovate care nu se poate apăra. 
Omul se bucură de viață și de puterea vieții; 
are dreptul la viață, dar și responsabilitatea 
de a respecta această viață, de a o apăra în 
orice împrejurare, știind că, în existența isto-
rică în trup, omul își pregătește participarea 
la Împărăția lui Dumnezeu” (fragment din 
comunicatul de presă al Patriarhiei Române 
dedicat acestui eveniment).

Manifestarea a fost îndelung dezbătută 
și criticată, bătălia din mediul online a fost 
aprigă. Surprinzător de mulți „intelectuali” 
au fost de partea uciderii pruncilor nenăs-
cuți. Trendul – ca mersul la sapă!

Tudor  ARTENIE

Primăvara. Chiuretaje și gălăgie

Gata, terasele au ocupat Centrul Vechi. Cu sau fără 
un REGULAMENT sau APROBĂRI de la Primăria 
lui Scripcaru, primarul cîrciumarilor. Fiecare și-a 
pus cîte mese a vrut, care de plastic, care de lemn, 
care de o culoare sau alta, treaba să meargă! Cînd 
se vor publica, în zonele respective, ANUNȚURI 

privind orarul teraselor, nivelul decibelilor, ora pînă 
la care se poate da muzică. Nu de alta dar să afle și 
POLIȚIA LOCALĂ. Care face politica primarului, 
nu a cetățeanului. Cît despre condițiile de igienă 
sau despre... fiscalitate, cred că nu are rost să își facă 
cineva iluzii...

De ani de zile, amenajarea Curții Bisericii Negre, din Brașov, anun-
țată cu „turle și surle“ de Primărie și de Biserica Evanghelică, rămîne 
„în coadă de pește“. Cît s-a cheltuit din bani publici, pentru ceva care 
nu se vede și pentru... proiect, nici nu are importanță față de impac-
tul negativ la contactul cu turiștii. Este, totuși, o marcă a Brașovului... 
A rămas „promisiunea“ afișată pe un zid de pe care „opera“ unui „gra-
fittian“ agresează istoria!

A trecut încă o iarnă și statuile Casei cu... statui de 
pe strada Republicii tot nu au reapărut. Rămîn fiarele 
care pot, totuși, fi folosite pentru statui ale „edililor“ 

Brașovului, în frunte cu primarul Scripcaru. Sau 
poate, mai bine, ca „țepe“! Pentru cine? Așteptăm 
propuneri!

La Brașov, afacerile au crescut, în ianuarie 2017, cu 12 la sută față 
de ianuarie 2016. Energie, 31,4, bunuri de capital, 14,8, bunuri indu-
satriale, 7,1 la sută sînt doar cîteva cifre. Industria, pe ansamblu, înregis-
trează un plus de 8,1 la sută. Sînt motive serioase pentru ieșit în stradă!

Eduard HUIDAN

Academia” de evaziune,  
marea crîșmă a centrului istoric  
al Brașovului s-a deschis!

Casa tot fără statui

Motiv de protest 
„spontan”
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La Botoșani sistemul de alimentare cu 
energie termică poate fi luat că exem-
plu de bună practică, pierderile pe 

distribuţie sunt de 1 mc pe oră. De precizat 
că acolo sunt 32.000 de consumatori, iar în 
zona unitară 25.000. Soluţia? Implicarea pri-
măriei și a consilierilor locali.  

Un alt exemplu: În Danemarca, mai pre-
cis la Copenhaga, sistemul de încălzire cen-
tralizat este funcţional din 1910. 

  La Art.1, din prezenta lege se reglemen-
tează desfăsurarea activităților specifice 
serviciilor publice de alimentare cu energie 
termică utilizată pentru incălzire și prepara-
rea apei calde de consum, respectiv produ-
cerea, transportul, distribuţia și furnizarea 
energiei termice în sistem centralizat, în 
condiţii de eficiență și la standarde de cali-
tate, în vederea utilizării optime a resurselor 
de energie și cu respectarea normelor de 
protecţie a mediului și sănătătii populaţiei, 
privind integritatea și siguranţa în func-
ţionare a instalaţiilor și echipamentelor 
și privind obligaţia factorilor responsa-
bili pentru asigurarea sănătătii publice. 
Paragraful subliniat este adăugat de dl. 
Vasile Munteniţa,  Președinte al Asociaţiei 
Profesionale COGEN România, care sus-
ţine adăugarea acestei precizări la art 1, ca un 
principiu de la care să se plece. 

Actorii implicaţi în noua lege vor fi 
ANRE-ul (în loc de ANRSC) și Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene (acesta are o 
viziune amplă asupra administraţiei publice 
locale). 

  Există o întrebare la care legea trebuie 
să  răspundă. Cine stabilește preţul de refe-
rinţă, ANRE sau Primăria? Sigur când există 

ajutor de stat, implicată trebuie să fie o auto-
ritatea din domeniu. Acum preţurile locale 
se stabilesc, se ajustează sau se modifică, pe 
baza metodologiilor aprobate de autorita-
tea de reglementare competentă. În calculul 
acestora vor fi luate în considerare costurile 
justificate ale activităților de producere, 
transport, distribuţie și furnizare a energiei 
termice, inclusiv cheltuielile aferente dez-
voltării și modernizării SACET, pierderile 
tehnologice, cheltuielile pentru protecţia 
mediului, precum și o cotă de profit minim 
acceptabil dar nu mai mult de 9%, (cifra 
veche este de 5%). Sigur, sunt mai multe 
amendamente propuse tocmai pentru a nu 
mai lăsa loc de interpretări și a duce la o mai 
bună explicare a situaţiilor reale, din teren. 
De asemenea pierderile tehnologice se 
doresc a fi aprobate de către ANRE. 

Am amintit cât este  
pierderea la Botoşani,  
dar la Braşov oare cât mai este? 

Se introduce în lege o nouă idee, tocmai 
pentru a proteja existenţa sistemului cen-
tralizat de încălzire  și denumirea de zonă 
unitară de incălzire-areal geografic apar-
ţinând unei unităti administrativ-teritori-
ale, în interiorul căruia se poate promova 
preponderent o singură soluţie tehnică de 
incălzire. Se dorește trecerea de la un con-
dominiu- un singur sistem de încălzire, la cel 
de areal geografic. Pentru stabilirea acestor 
zone primăria este cea care prin strategia 
energetică trebuie să delimiteze aceste zone. 
Și ajungem la întrebarea: Ce ar fi dacă noile 
ansambluri rezidenţiale ar fi încălzite în sis-
tem centralizat!?  

Un alt avantaj care să ducă la costuri 

scăzute pe gigacalorie este și reducerea TVA-
ului la 5 sau 9% aplicabil pentru livrarea de 
energie termică.  Această este permisă de 
acquis-ul comunitar în materie, reprezentat 
în principal de Directiva 2006/112/CE. pri-
vind sistemul comun al TVA, cu modificările 
și completările ulterioare. În vederea imple-
mentării cotei reduse de TVA pentru livrarea 
de energie termică este insă necesară în pre-
alabil consultarea Comitetului de TVA care 
funcționează în cadrul Comisiei Europene, 
ceea ce presupune o anumită perioadă de 
timp pentru îndeplinirea acestei proceduri.  

 Prin urmare, în situaţia în care se decide 
reducerea cotei de TVA pentru livrarea de 
energie termică, cota redusă nu poate fi apli-
cată anul acesta, ci doar după ianuarie 2018. 

Totodată, la ora actuală se află în dezbatere 
în cadrul Camerei Deputaţilor un Proiect de 
lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin care 
se propune implementarea cotei reduse de 
TVA de 9% pentru serviciile de canalizare, 
livrarea de energie termică, de electricitate, 
de gaze naturale și pentru serviciul public 
de salubrizare a localitătilor. Propunerea a 
fost adoptată de Senat și inaintată Camerei 
Deputaţilor. Punctul de vedere al Guvernului 
pentru această propunere a fost negativ, 
având în vedere impactul negativ de 1.154,1 
milioane lei la nivelul anului 2017.  

  Un capitol de care multă lume a fost inte-
resată este modalitatea de stabilire a costuri-
lor și cea de debranșare . 

  La Art.29.- În cazul consumatorilor 
dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un 
branșament termic comun, sunt obligatorii 
montarea de către proprietari a sistemelor 
tehnice de stabilire a consumurilor indi-
viduale de energie termică și stabilirea 
unei metodologii de repartizare a costurilor, 
aprobată în adunarea generală a asociaţiei 
de proprietari/locatari, în baza metodologi-
ei-cadru elaborate de către  autoritatea de 
reglementare competentă. 

Debranșarea totală a instalaţiilor inte-
rioare de incălzire și/sau pentru apă caldă 
menajeră ale unui utilizator tip condominiu 
se va face în următoarele condiţii cumulative: 

-acordul scris al tuturor membrilor aso-
ciaţiei de proprietari, exprimat prin vot în 
cadrul adunării generale;  

-deconectarea unui consumator de ener-
gie termică dintr-un condominiu care nu se 
află în zona unitară de incălzire prin sistem 
centralizat de alimentare cu energie termică 
se face doar cu intenţia înlocuirii sistemului 
de incălzire centralizat cu o sursă de pro-
ducere a energiei termice, corespunzătoare 
zonei unitare în care se află condominiul, cu 
respectarea următoarelor condiţii cumula-
tive: de la acordul vecinilor, al asociaţiei de 
proprietari, anunţarea operatorului, elabo-
rarea unui proiect de modificare a instalaţiei 
termice, existenţa unei autorizaţii de con-
structive, etc 

   Toţi cei prezenţi sunt de acord că fără o 
implicare a primăriilor nu se poate gestiona 
un sistem centralizat și singura soluţie pe 
care doar o amintim precizată de un partici-
pant a fost existenţa unui management pri-
vat. Însă eu cred că fiecare localitate în parte 
trebuie să răspundă unor cerinţe de viitor. 
În aproximativ 15 ani ar trebui să ne reîn-
toarcem în totalitate, în marile aglomerări 
urbane, la acest sistem, la costurile scăzute 
pe care trebuie să le ofere, luând în calcul și 
preţul în creștere al gazului metan. Din punct 
de vedere legislativ vom face toate eforturile 
necesare construirii unui act normativ care 
să vină în sprijinul tuturor.   

Mihai MOHACI, 
deputat PSD

 Zilele trecute au avut loc, în cadrul comisiei pentru de industrii 
şi servicii din Camera Deputaților, o nouă rundă de întâlniri cu 
cei doritori să îşi exprime puncte de vedere în vederea modificării 
Legii Termiei. Voi aborda câteva repere ce vin în sprijinul 
reducerii costurilor la gigacalorie.  Modificăm Legea 325/2006, 
privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat. Sunt 
unele noutăţi care ar putea duce la o revigorare a acestui sistem 
în Braşov, dar şi la o altă abordare.  În primul rând toate asociaţiile 
care au fost prezente la Braşov, dar şi autorităţile guvernamentale, 
au susţinut necesitatea acestui sistem

Trecerea la sistemul centralizat

Din ce în ce mai des, auzim 
în diverse media referiri la 
dosare penale, denunțuri 

penale, martori, investigatori. Ne 
aflăm într-o Românie sub asediul 
denunțurilor penale, inclusiv aici 
la noi la Brașov. A fost sesizată 
redacția Gazetei Brașovului despre 
un denunț penal, denunț făcut de 
un anume domn Tanco Corneliu 
Alexandru.  Ținem să vă spunem 
despre faptul că domnul Tanco 
Corneliu Alexandru este licențiat 
în drept. Ne-a atras atenția meticu-
lozitatea cu care acest domn a sesi-
zat autoritățile vis a vis de infracți-
unile pe care dumnealui le reclamă. 
Respectivul denunț penal este îna-
intat către Parchetul General de 
pe lângă Înaltă Curte de Casație 
si Justitie, Senatul Romaniei și 

Camera Deputaților, în atenția 
Domnului Președinte al Senatului, 
a Domnului Președinte al Camerei 
Deputaților și Procurorului 
General. 

Pe un parcurs de 16 pagini A4, 
domnul Tanco Corneliu Alexandru 
îi acuză pe Președintele României 
domnul Klaus Werner Johannis, 
pe Augustin Lazăr Procuror 
General, pe Laura Codruța 
Kovesi procuror șef DNA și pe 
Eduard Hellwig șeful Serviciului 
Roman de Informații, îi acuză 
de: art 397 cod penal ACȚIUNI 
ÎMPOTRIVA ORDINII 
CONSTITUȚIONALE:

„Întreprinderea de acţiuni vio-
lente împotriva persoanelor sau 
bunurilor săvârșite de mai multe 
persoane împreună, în scopul 

schimbării ordinii constituţionale 
ori al îngreunării sau împiedicării 
exercitării puterii de stat, dacă se 
pune în pericol securitatea naţio-
nală, se pedepsește cu închisoarea 
de la 10 la 20 de ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi.“; art 398 
cod penal "ÎNALTĂ TRĂDARE: 
„Faptele prevăzute în art. 394-397, 
săvârșite de către Președintele 
României sau de către un alt 
membru al Consiliului Suprem de 
Apărare al Ţării, constituie infracţi-
unea de înaltă trădare și se pedep-
sesc cu detenţiune pe viaţă sau cu 
închisoare de la 15 la 25 de ani și 
interzicerea exercitării unor drep-
turi“ și „Infracțiunii contra secu-
rității naționale“. Denunțul a fost 
înregistrat la Parchetul General în 
data de 15-02-2017, iar la Camera 

Deputaților, Senat și Consiliului 
Superior al Magistraturii în 
07-02-2017. 

Domnul Tanco așteaptă răs-
puns și punct de vedere de la 
aceste instituții, Consiliul Superior 
al Magistraturii trimițând deja 
dosarul către Inspecția Judiciară. 
In plus față de cele menționate, 
vreau să-mi exprim respectul față 
de ordinea de drept și față de insti-
tuțiile statului. Mai mult o dată în 
plus reclam nevoia - într-un stat de 
drept - nevoia de aceste instituții, 
dar undeva parcă niște piese din 
acest puzzle au fost puse altfel și nu 
completează bine ansamblul. 

Nu vreau să spun că ceea ce 
s-a întâmplat este bine sau nu, 
dar nu cred că este firesc ca un 
guvern întreg să fie „chemat la 

ordin“ pentru a-l certa și a-l pune 
la punct ca pe niște copii obraz-
nici. Nu mi se pare firesc, faptul că 
președintele țării să fie în mijlocul 
unei mulțimi de cetățeni români 
și să fraternizeze cu aceasta, atâta 
timp cât această mulțime urăște 
și se exprimă împotriva unei alte 
mulțimi de cetățeni români. Rolul 
președintelui printre altele este de 
mediator și el ar trebui să îndemne 
la calm și cumpătare. Sunt chesti-
uni care ridică întrebări și dau naș-
tere la extrospecții. 

Vă vom ține la curent. (Cei 
interesați să citească materialele 
sunt invitați să ne scrie pe adresa 
Gazetei Brașovului: gazetabraso-
vului@gmail.com și li se va pune 
materialul la dispoziție.)

Bogdan GABRIEL

România, o arenă penală
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Noua burghezie

Cum s-a întîmplat la un 
vernisaj de provincie, 
nu neapărat provincial, 
cînd, pe strada pieto-

nală care găzduiește galeria, a apă-
rut un Mercedes alb, imens – nu 
din ultima serie dar un model de 
trei – patru ani vechime – care 
a oprit chiar în ușă. Șoferul, nu 
în uniformă și cu „cașchetă“ dar 
într-un costum corespunzător, 
evident, cu cravată, a coborît aler-
gînd spre ușa din stînga pe care 
a deschis-o adoptînd o poziție 
„cum se cere“.După niște secunde 
de suspans – participanții, care în 
blugi, care în haine mai ieșite din 
modă, în funcție de vîrstă, artiști 
plastici, scriitori, actori, iubitori 
de artă avizați, veleitari, „pișco-
tari“ s-au bulucit curioși – a apă-
rut, nu vreun primar, președinte 
de Consiliu Județean, senator, 
deputat etc. ci „maestrul“, adică 
„conorășeanul“, intelectual, prop-
tit de „sistem“ într-o oarece func-
ție în „domeniul“ culturii. Și-a 
aruncat eșarfa albă, la culoarea 
automobilului, pe spate și, într-o 
pauză regizată, a așteptat, știa el 
ce știa, cunoștea „adunătura“, un 
„Să ne trăiiiți!“, însoțit de „Bine 
ați venit!“, „Ce surpriză!“, „Ce 
onoare!“ care au venit dinspre cei 
cîțiva care, în orice ocazie, sînt 
gata să „omagieze“…„Noroc, măi, 
noroc! Hai s-o facem!“ Adicătelea 
„să vernisăm“! Restul nu mai are 
importanță. În afară de ceva înju-
rături sau comentarii, de la „S-a 
ajuns ca braga în sticlă!“ pînă la 
„Trăiască burghezia intelectuală 
ajunsă la ciolan!“ Nu deranja nea-
părat, am constatat, faptul că se 
ridicase la un statut material net 
superior celui din vremea, nu prea 
îndepărtată, cînd, chiar de la unii 
aflați de față, cerșea… sponsori-
zări, ci atitudinea, „poza“, menite 
să impresioneze „amărîții“. În 
fond, după cum spunea Seneca, 
„Nimeni nu a condamnat înțelep-
ciunea la sărăcie“. Dar nici la aro-
ganță dincolo de orice limite.

Venind la o altă categorie, a 
îmbogățiților tranziției, îmi amin-
tesc o scenă din biroul unui patron 
de firmă privată, „întemeiată“ pe 
cea de stat, unde fusese director, 
și cu care, după cîțiva ani de supt 
bine, a dat în gard. Eram acolo cu 
un bancher – nu președinte de 
bancă dar din staff – de la o mare 
bancă străină dispusă să îi acorde 
un credit pentru o investiție „seri-
oasă“. În timpul discuției, avînd 
el sentimentul că nu e destul de 
băgat în seamă, și-a întors gulerul 
de la haină și – în dulcea noastră 
limbă, căci alta nu „poseda“ – i-a 
arătat „partenerului“ (virtual) o 
etichetă: „Uite, Boss, am fost și eu 
la Paris! Original, nu știft!“ După 
care și-a suflecat mîneca și i-a 

prezentat, ca pe un trofeu, ceasul, 
mare cît o ceapă: „Și ăsta, de la 
Cartier, pe «șampelise», la capăt, 
pe dreapta, aproape de Arcul de 
Triumf. Cinșpe mii de euro. Nici 
n-a fost scump. Ia, tu ce ceas ai?“ 
Nu a aflat căci partea cu etala-
tul ceasului nu a fost tradusă. Cu 
aceasta, creditul s-a dus dracului, 
noi am mai bălmăjit cîte ceva, 
jenați, bancherul a refuzat proto-
colul, „O să regrete, am whisky din 
ăla adevărat, de douăj de ani, nu 
adus de libanezi“ și, după ce ne-am 
văzut în mașină, i-a spus colegului 
de la sucursala din România, să 
nu-i mai aducă la „din ăștia“. Apoi, 
s-a purtat perfect normal.

Mihail Manoilescu, mort la 
Sighet, studiat și acum la uni-
versități din străinătate (asta în 
paranteză) scria negru pe alb: 
„Burghezia noastră n-are gene-
rozitate, n-are caracter, n-are 
ținută“. În schimb, ca o constantă, 
adaptată, desigur, vremurilor, 
vizibilă și acum, „se aruncă spre 
îmbrăcămintea de mătase, spre 
case frumos mobilate și mai ales 
spre automobile“. De la burghe-
zul de cartier, de la bloc, pînă la 
cel care ocupă un viloi cu zece 
camere și nu știu cîte băi, piscină, 
două-trei garaje, oricare poate 
să-ți recite din ceea ce constituie 
„cultura“ sau marca care este „în 
trend“, chiar dacă aceasta este 
doar rîvnită, la cei mărunți și 
invidioși: Armani, Fendi, Boss, 
Benetton, Laura Biagiotti, Tommi 
Hilfiger, Dior, Kenzo, TAG Heuer, 

Givenchy, Louis Vuitton, Emilio 
Pucci, Donna Karran, Nike, 
Adidas, Mercedes, Maybach, 
Aston Martin, Ferrari, Dodge, 
Jeep, Volvo, Cadillac, Vauxhall, 
Landrover, Elisabeth Arden, 
Lagerfeld, Rolex, Tissot, Omega, 
Toyota, Audi, BMW, GAP, 
Baume&Mercier, Oris, Chanel, 
Hermes… și aș putea continua 
dar devine obositor. Cam acestea 
sînt „obiectivele“ dumnealor „pri-
oritare“ – dacă le vorbește cineva 
de C&A, H&M, Zara etc. strîmbă 
din nas – pe care le „calcă“ atunci 
cînd se află în străinătate. Sigur, aș 
putea adăuga nume de hoteluri, 
restaurante, cazinouri… mă rog, 
după „buzunarul“ fiecărui îmbur-
ghezit care se respectă. Asta este 
„cultură“, nu glumă.

Mă aflam la coadă la bilete, 
la Florența, la Galeriile Uffizi, 
cînd am auzit vorbă românească. 
Am tras cu urechea, recunosc, se 
vorbea tare, altfel e bine de ținut 
seama de un sfat, atunci cînd te 
afli în străinătate, „Ferește-te de 
români!“ Un el și o ea, ținută 
corespunzătoare burgheziei de 
viloi și Maybach, se ciorovăiau pe 
tema „utilității“ vizitării galerii-
lor. El încerca să o convingă, „Ce 
înseamnă treizeci de euro, dragă? 
Ăștia ne-au făcut pe noi?“, ea avea 
argumentele ei, „Pierdere de timp, 
ce să vezi? Și nu sînt treizeci, că sînt 
șaizeci…“ Pînă la urmă au intrat. 
Întîmplător m-am intersectat cu 
ei într-una din săli. Nu se opreau 
la vreun tablou, de oarece comen-
tarii nici vorbă. Ea, îmbufnată în 
continuare, „Ai luat album, să ară-
tăm, ce-ți mai trebuie? O sută de 
euro…Hai mai repede!“, a avut, 
totuși, o „interacțiune“ cu locul 
unde se afla. Privind în jos, că ce 
era „pe pereți“ nu o prea interesa, 
a vut un fel de exclamație: „Ia uite 
ce linoleum! Fă o poză…Știi ame-
ricanu îla care și-a făcut o cadă ca 
aia de la Vatican…Poate găsim și 
noi unul la fel!“ Omul a pozat și au 
luat-o la picior călcînd indiferent 
pe „linoleumul“ acela de cîteva 
sute de ani.

Altfel, le place să fie văzuți la 
„evenimente“, chiar și la cîte un 
concert, dacă e „extraordinar“. Și 
uite așa, am avut ocazia, avînd în 
spate o pereche „simptomatică“ 
pentru imaginea noii burghezii el, 

smoking, ea rochie lungă, pe care 
turnase cred, o găleată de parfum 
– am mai trăit o secvență cu miros 
de… marcă, la sauna mixtă, care, 
după intrarea cucoanei, s-a golit 
urgent – să mai aud una.La pauză, 
cînd se monta orga, el a întrebat 
candid: „Ce aparat e ăsta, mami?“ 
Nu știu dacă s-a lămurit cu „apa-
ratul“ dar în partea a doua a rîgîit 
gros de mai multe ori. Vecinii de 
scaun din acea stagiune au stabilit 
că nu era salam. Eu am rememorat 
o scenă din romanul „Un oarecare 
Luca“, de Julio Cortazar, în care, 
exsperat de tusea agresivă a unei 
cucoane, Luca își dă cu părerea cu 
voce tare, să se audă: „Dacă o vacă 
ar tuși, ar face-o exact ca această 
doamnă“. Burghezii s-au repezit 
la el și l-au scos din sală. Un sena-
tor i-a tras char un picior în fund. 
Senatorul nostru care se afla la 
concertul „asezonat“ cu rîgîituri 
poartă însă baston. Așa că, m-am 
abținut să procedez la fel, sigur, 
vaca fiind bou deși nu cred că e 
bine să jignim animalele, pentru 
că un șut în fund mai merge dar 
un baston în cap ar fi putut „să-mi 
cauzeze“.

Îi întîlnești peste tot unde „dă 
bine“. Joacă și tenis, se duc la schi. 
O țoapă, pardon, un țop ajuns în 
fruntea statului se lăuda cu faptul 
că are „bursită“, boala specifică 
jucătorilor de tenis. Fracturile 
făcute la schi sînt adevărate trofee, 
ca și accidentele de motocicletă 
– știți mărcile – sau cele de para-
pantă sau… În unele cazuri, dacă 
rămîn în viață.

Se plictisesc, trăiesc tînjind 
după nu se știe ce, și este șic să 
cadă în depresii, să meargă la 
psihanaliză. „Săracii sînt nebuni, 
bogații au depresii…“, cum scria 
Orhan Pamuk.

În final, însă, nu pot să nu con-
stat că avem de-a face cu o bur-
ghezie de carton, care nu produce 
nimic dar consumă la greu din 
ceea ce i-a permis tranziția sălba-
tică să acumuleze, unii mai mult, 
alții mai puțin, căci majoritatea 
sînt calici de lux, cu ifose, iar banii 
vin, banii se duc, easy come, easy 
go.

Și uite așa, noua burghezie 
sufocă elitele și risipește ceea ce 
a mai rămas. Veți spune că ea nu 
poate arăta altfel decît țara și vă 
dau dreptate. Adică, tot pe ultimul 
loc.În Europa și nu numai. Jucînd 
la mize meschine, fără viziune, fără 
o „minima moralia“ vorba unui 
intelectual îmburghezit, atrasă de 
inele, cercei, beteală, nu adaugă 
nimic la ceea ce a mai rămas după 
marele jaf.

Avea dreptate același Mihail 
Manoilescu cînd definea o trăsă-
tură emblematică a vechii burghe-
zii: „Burghezii noștri nu sînt făcuți 
să sădească nuci, cum făcea Petre 
Carp la vîrsta de șaptezeci de ani! 
Ei taie mai curînd nucii pe care i-au 
sădit părinții…“ Definiție valabilă 
și pentru noua burghezie…

 Ciocoismul și parvenitismul sînt boli specifice rrromânilor. Care îi „con-
taminează“ pe burghezii, vechi sau noi, indiferent din ce zone socio-pro-
fesionale, morale, de origine etc. provin. Se poate constata ”cu ochiul 
liber“, pentru că ţoapelor, adică maimuţelor care s-au urcat în copac, le 
place să se „expună“. Fără să se preocupe de faptul că li se vede fundul. 
Uneori însă,trebuie să recunosc, exhibiţionismul lor agresiv m-a surprins. 

Mihail Manoilescu, 
mort la Sighet, studiat 
și acum la universități 
din străinătate (asta în 

paranteză) scria negru pe 
alb: „Burghezia noastră 

n-are generozitate, n-are 
caracter, n-are ținută“. În 
schimb, ca o constantă, 

adaptată, desigur, 
vremurilor, vizibilă  
și acum, „se aruncă 

spre îmbrăcămintea de 
mătase, spre case frumos 

mobilate și mai ales  
spre automobile“.

Eduard HUIDAN



10 ANALIZĂ
numărul 51, 31 martie - 6 aprilie 2017

O mică istorie 
a revoltei în România (III)Revolta românească  

de-a lungul istoriei,  
versus protestul  
de stradă

Răscoala țărănească din 1907 
a început în data de 21 februarie 
1907 în Flămânzi, Botoșani și s-a 
răspândit, în perioada următoare, în 
toată țara. Răscoala a fost înfrântă 
de guvern, reprimarea ei de către 
armată soldându-se cu uciderea 
unei părți din populația rurală a 
țării. Principala cauză a fost nemul-
țumirea țăranilor legată de inechi-
tatea deținerii pământurilor, aflat 
în mâinile a doar câtorva mari pro-
prietari.  Majoritatea marilor pro-
prietari funciari în anii premergă-
tori răscoalei preferau să locuiască 
în orașe, și nu doreau să se ocupe 
direct de administrația proprie-
tăților lor. Prin urmare, închiriau 
domeniile lor unor intermediari 
(arendași), primind în schimb o 
sumă fixă (arendă). Arendașii, la 
rândul lor, încercau să obțină pro-
fituri cât mai mari într-o perioadă 
cât mai scurtă de timp. În acea peri-
oadă țăranii formau până la 80% din 
populația României și circa 60% 
aveau pământ foarte puțin sau nu 
aveau deloc, în timp ce latifundia-
rii aveau mai mult de jumătate din 
pământul arabil. 

În opinia majorității experților, 
chiar și după mai bine de un dece-
niu de la marea răscoală, România 
rămânea o țară primitivă, cu un 
analfabetism situat undeva între 
43 și 60 procente, cu o mortalitate 
infantilă de 17,4 %, un venit pe cap 
de locuitor de 60 dolari, în care 80 
% din populație trăia sub limita 
săraciei, țăranii fiind marile victime 
și perdanți ai sistemului. Nicolae 
Iorga însuși considera dealtfel că 
țărănimea română era cea mai pri-
mitivă din toată Europa, și că nici 
măcar în Turcia această clasă n-a 
fost lăsată atât de mult în urmă ca 
aceea din Regatul României.

Potrivit istoricilor Dinu C. 
Giurescu și Constantin C. Giurescu, 
în anii în care recoltele au fost îmbel-
șugate (între 1902 și 1905), moșie-
rii au crescut arenzile foarte mult, o 
dată cu ele crescând și exploatarea 
țăranilor, astfel încât nemulțumirea 
lor a crescut și ea, fapt care a dus în 
cele din urmă, în martie 1907, la răs-
coală. Cei doi istorici români arată 
că tulburările au început „în partea 
de miazănoapte a Moldovei, unde 
arendașii erau puternici“, și spune 
că numai trustul fraților Fischer, 
care deținea moșii și păduri, totaliza 
236.863 hectare, adică 2.368 kmp, 
ceea ce reprezenta aproape supra-
fața unui județ întreg, arendând la 
acea vreme circa 75% din pământul 
arabil din trei județe din Moldova. 
Răscoala a început în Moldova 
județul Botoșani si s-a extins foarte 
rapid în toată Moldova și în Țara 
Românească.  Represiunile au fost 
deosebit de dure fiind împușcați 
11.000 de țărani. Cu toate că repre-
siunile au fost atroce, răscoala fiind 
înecată în sânge și practic eradicată, 

aceasta a produs consecințe în viața 
socială și în mediul de afaceri al vre-
mii, consecințe cuma ar fi: abolirea 
trusturilor de arendași, s-au luat 
măsuri pentru ameliorarea situației 
țărănimii, respectiv: o lege nouă pri-
vind contractele agricole, înființarea 
unei bănci pentru creditul rural și a 
Casei Rurale, a fost demolat mitul 
„țărănimii fericite“, docile și servile, 
așa-numită „talpă a țării“. S-a creeat 
în Occident o impresie nefavorabilă 
despre România, considerată până 
atunci o țară pacifistă și aceasta 

datorită durității represiunii. Elita 
conducătoare a fost nevoită să-și 
revizuiască concepțiile și astfel a 
apărut o nouă generație în cadrul 
clasei politice. Anul 1907, a avut 
ecouri și în artă si cultură: romanul 
„Răscoala“, de Liviu Rebreanu. În 
pictură, imaginea țăranului începe 
să apără limpede, fiind arhicunos-
cute tablourile „Răscoala“ a lui 
Octav Bancilă, și tabloul „Țărani“, a 
lui Abgar Baltazar. 

Foarte interesant - din acest 
punct de vedere - pentru a sur-
prinde parfumul vremurilor este de 
analizat reacția autorităților la ecou-
rile din artă, la puseurile revanșarde 
ale unei părți a intelectualității,  în 
special în arta plastică. Este ade-
varat că in mare parte, domnia lui 

Carol I a reprezentat un promotor 
pentru societatea românească, și a 
fost caracterizată prin prosperitate, 
recunoastere internațională si cum-
pătare, însă a avut și momente negre, 
despre care se vorbeste mai puțin. 
De exemplu cenzura crasă, cazonă, 
astfel: surprinzând momente sem-
nificative și dramatice ale răscoalei, 
operele pictorului Octav Băncilă au 
fost cenzurate în acea epocă, fiind 
acuzate în presa obedientă, de ten-
dință spre socialism morbid. Cea 
mai celebră astfel de lucrare este cea 
intitulată chiar 1907 reprezintă un 
țăran fugind disperat, printre răniți, 
de ploaia de gloanțe cu care fusese 
înăbușită răscoala. Alte asemenea 
lucrări ale lui Băncilă au fost: Înainte 
de 1907, Execuția, Recunoașterea, 

Pâinea noastră cea de toate zilele, 
Povestea răscoalelor, La sfat, Cap 
de țăran bătrân, Sub escortă, 
Înmormântarea, După răscoale, 
Historia.

Ca de fiecare dată,  cu ocazia 
fiecărei mișcări sociale, social-poli-
tică, sau de revendicare etnico-po-
litico-socială, începând cu revoltele 
dacilor și terminând cu 1907, fie-
care, răscoală, revoluție, atac armat, 
ori zaveră locală sau schimbare de 
orânduire socială, au produs con-
secințe,  au avut un crez, un ideal 
și oamenii au știut clar, limpede, 
împotriva cui au luptat, de ce, pen-
tru ce doresc extincția „celorlalți“ ce 
rău li s-a făcut și ce trebuie îndrep-
tat. Ei bine,  pentru prima oară în 
istoria României, ne-am aflat pen-
tru trei săptămâni în fața unor pro-
teste (chiar și la acest moment mai 
continuă sporadic) - proteste chiar 
masive la un moment dat, fiind 
vorba de zeci de mii de oameni - 
proteste din care nu a rezultat nici 
o concluzie clară, nici o platformă 
limpede, nici o idee concretă și 
coerentă.  Singurele concluzii sunt 
acelea că: „...huooooo hoții !!!! .....“, 
„....... demisia......“, „Guvern hoț!!!“, 
„Guvern, noaptea, hoți, huoooo!!!“ 
Bine, de acord, dacă faci o sinteză a 
acestor interjecții și onomatopee,  
poți trage concluzia (concluzia nu 
se relevă, deoarece premisele sunt 
incoerente,  în acest caz conclu-
zia se bănuiește !), deci poți trage, 
„poți bănui“ concluzia că,   protes-
tatarii erau revoltați pentru că noul 
guvern este format din hoți.  Ca și 
experiment social am acceptat apri-
ori această situație și am întrebat și 
eu mulți protestatatari: „Cine sunt 
membrii cabinetului și ce a furat 
concret fiecare, dar CONCRET!“ 
Nici unul nu a putut sa răspundă.  
Cei mai conștiincioși mi-au zis 
2-3 nume de miniștri dar nu erau 
foarte siguri. Am mers mai departe, 
și după ce am obținut cu greu trei 
nume de miniștri, am întrebat ce 
au furat ăștia trei?  Nimeni nu mi-a 
raspuns. Păi... și-atunci cum e? Cele 
de mai sus, comparativ cu revol-
tele românești de-a lungul, istoriei.  
Atât.   

Bogdan GABRIEL

 Vă propun dumneavoastră și chiar și mie însumi un subiect interesant 
și destul de ocolit și anume istoria răscoalei pe teritoriul ţării noastre.  La 
o analiză mai atentă aș spune nu ca avem o istorie a răscoalei, a revoltei, 
ci chiar aproape că pot spune linistit, că revolta este o tradiţie la români. 
Prea mult s-a vorbit despre supuşenia și obedienţa românului, despre 
vorba ardeleanului: „dacă-i musai cu plăcere” și prea tare se încearcă 
să ni se inducă părerea că românul trece cu vederea și suportă: să fie 
minţit, manipularea, să fie furat de resurse și de materii prime, să i se taie 
pădurile, să „înghită” tot felul de scenarii politico-mafioto-subversive etc. 
Ei bine, românul se revoltă, poate nu la fel de des sau isteric ca și alţii,  
dar când o face ceea ce rezultă este pârjol. Știţi cum e vorba aia:  
„Să te ferească Dumnezeu de furia omului liniștit”.

Ca de fiecare dată,  
cu ocazia fiecărei 
mișcări sociale, 
social-politică, 

sau de revendicare 
etnico-politico-

socială, începând cu 
revoltele dacilor și 
terminând cu 1907, 

fiecare, răscoală, 
revoluție, atac armat, 

ori zaveră locală 
sau schimbare de 

orânduire socială, au 
produs consecințe,  
au avut un crez, un 
ideal și oamenii au 
știut clar, limpede, 
împotriva cui au 

luptat, de ce, pentru 
ce doresc extincția 
„celorlalți“ ce rău 
 li s-a făcut și ce 

trebuie îndreptat
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Corona Brașov Wolves este noua campioană a României 
la hochei pe gheață, după ce a câştigat la mare luptă seria 
finală, cu SC Miercurea Ciuc. Meciul de la Miercurea Ciuc 
a fost tensionat, atât pe gheaţă, cât şi în tribune. S-a ajuns 
până acolo, încât ciucanii au părăsit, la un moment dat, 
gheaţa, nemulţumiţi de arbitraj, iar spectatorii au aruncat 
pe gheaţă cu diverse obiecte! „Lupii” au trecut peste toate 
şi şi-au văzut de joc, câştigând după executarea loviturilor 
de penalitate. Scorul a evoluat astfel : SC Miercurea Ciuc – 
Corona Braşov Wolves 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Golurile 
echipei braşovene în cele trei reprize au fost marcate de 
Mihaly, Klempa şi Nagy Csaba. Cum în repriza de prelungire 
nu s-a marcat, s-a trecut la loviturile de departajare, care au 
dat câştig de cauză „lupilor”, datorită reuşitelor semnate de 
Gliga şi  Zabludovski, în timp ce portarul Braşovului, Toke, 
a apărat tot!

Pagină realizată de Dorin DUȘA

Peste mai puţin de o săptă-
mână, va răsuna primul flu-
ier al arbitrilor, în semifinala 

Campionatului Naţional de bas-
chet dintre Olimpia CSU Brașov și 
Sepsi Sf. Gheorghe. Prima partidă 
a seriei, care cuprinde maximum 
trei întâlniri, se va disputa sâmbătă, 
8 aprilie, la Sf. Gheorghe. Al doilea 
meci este programat marţi, 11 apri-
lie, la Brașov. Înaintea acestei serii 
semifinale, jucătoarea Brașovului, 
Bilijana Pesovic, este optimistă și 
se așteaptă, în primul rând, la un 
spectacol sportiv de calitate. 

„De când sunt în România, 
acesta a fost cel mai echilibrat 

campionat. Noi am avut un înce-
put foarte bun de campionat, cu 
multe victorii, dar era normal să 
avem și o cădere de formă, pentru 
a putea urca din nou, în timpul 
playoff-ului. Antrenamentele sunt 
foarte bine gândite, iar când dom-
nul Calancea ne-a zis că o să fim în 
formă de top, așa s-a și întâmplat. 
Echipa din Sfantul Gheorghe este 
una foarte puternică, iar avantajul 
lor principal este că au păstrat un 
nucleu de jucătoare în ultimii 3 
ani, ceea ce ajută mult dinamica 
jocului. Despre cele două meciuri, 
pot să spun că au fost unele foarte 
bune și cred că în semifinale 

putem îmbunătăţi performanţele 
de atunci. Miza este mare, pen-
tru ambele echipe dar presiunea 
mai mare e pe echipa din Sfântu 
Gheorghe. Sunt convinsă că vom 
avea parte de baschet de calitate. 
Pentru un sportiv profesionist, 
ţelul e mereu rezultatul maxim. 
Anul trecut am jucat finala mică, 
asta pentru că am scăpat printre 
degete finala mare. Sper ca anul 
aceasta să reușim să jucăm finala 
mare, deși semifinalele sunt mult 
mai grele decât cele de anul tre-
cut, dar echipa noastră e una unită, 
motivată și dispusă să dea totul“, a 
spus Peso.

În scurtele alocuţiuni, antre-
norul echipei, Martin Lacroix 
și președintele ASC Corona 

2010 Brașov, Liviu Dragomir, 
au prezentat performanţa echi-
pei, în sezonul recent încheiat. 
Antrenorul canadian a comple-
tat alocuţiunea cu următoarele 
cuvinte: ,,Sunt de un an aici, în 
frumosul oraș, a fost o experi-
enţă deosebită pentru mine și mă 
bucur că am terminat sezonul cu 
câștigarea campionatului naţio-
nal. Sunt fericit pentru acești jucă-
tori, care au adus titlul la Brașov și 
îi felicit pentru că i-au făcut feri-
ciţi pe membrii comunităţii“.

Primarul George Scripcaru a 
apreciat performanţa sportivilor, 
afirmând că ei au făcut cunoscut 
orașul și în alte ţări, prin partici-
parea echipei la întrecerile Ligii 
Mol.

Consilierii locali au decis ca să 

se identifice sursele de finanaţare, 
pentru a-i premia pe componen-
ţii secţiei de hochei, iar în ședinţa 
următoare să fie aprobată această 
premiere. „În ședința de Consiliu 
Local din aprilie vom avea un 
proiect de hotărâre, vom găsi o 
modalitate de premiere a echipei 
pentru performanțele din cam-
pionat“, a spus primarul George 
Scripcaru.

La finalul festivităţilor, consi-
lierii locali s-au pozat alături de 
componenţii echipei de hochei.

Şapte jucători de la Corona, 
în lotul naţional

După festivitatea de la 
Consiliul Local, antrenorul 
Martin Lacroix și șapte jucători 
de la Corona Brașov au plecat 
la Galaţi, unde, în perioada 3-9 
martie se vor desfășura întrecerile 
Campionatului Campionatului 

Mondial, Divizia II, Grupa A 
Echipa României are următo-

rul program : 3 aprilie, ora 20,00: 
Belgia – România, 4 aprilie, ora 
20,00: România – Serbia, 6 apri-
lie, ora 20,00: România – Islanda, 
7 aprilie, ora 20,00: Australia – 
România, 9 aprilie, ora 20,00: 
România – Spania

De la Corona Brașov au fost 
convocaţi la lotul naţional: 
Huba Bors, Roberto Gliga, Zsolt 
Molnar, Otto Biro, Istvan Nagy, 
Zoltan Toke, Daniel Trancă și 
Levente Zsok

Jucătorii de la Corona Wolves  
au fost felicitaţi în şedinţa CL

 Şedinţa Consiliului Local Braşov a fost deschisă 
de un moment, care ar trebui să se repete cât mai 
des : componenţii echipei de hochei Corona Braşov 
Wolves, antrenorul şi conducătorii clubului şi ai 
secţiei de hochei, au fost felicitaţi de consilierii 
locali, înaintea şedinţei extraordinare, cu ocazia 
câştigării Campionatului Naţional

Olimpia CSU Braşov întâlneşte Sepsi Sf. Gheorghe, 
în semifinalele Campionatului Naţional
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Decisivă a fost ultima 
probă special a competi-
ţiei coborârea din Poiana 

Brașov, care a stabilit ordinea pe 
podium. Astfel, echipajul Simone 
Tempestini / Marc Banca (pe 
Citroen DS3 R5) a încheiat proba 
pe poziția secundă, suficient însă 
pentru clasarea pe primul loc 
la general, cu un avans de 47,4 
secunde, faţă de echipajul Dan 
Gîrtofan / Tudor Mârza (Skoda 
Fabia R5). Dealtfel și disputa 
pentru locul secund a fost pasio-
nantă, totul fiind decis de numai…
opt zecimi de secundă!  Bogdan 
Marișca (Ford Fiesta R5) a obținut 
cel mai bun timp pe coborârea din 
Poiana Brașov, dar Gârtofan a tras 
tare și cu folos de volan și a venit 

la 2,8 secunde în acestuia, cucerind 
poziția a doua în ierarhia generală 
cu acel avantaj minuscul!

„Suntem fericiți că am ajuns 
cu bine la final, că ne-am acomo-
dat cu mașina și că am reușit să ne 
impunem la Brașov, un raliu care 
ne place foarte mult. A fost foarte 
multă lume pe probele speciale și 
cred că am reușit să le oferim un 
spectacol extrem de frumos. Acum 
mergem în Corsica și sperăm să 
facem un rezultat bun și acolo“, a 
declarat pentru autorally.ro, la fina-
lul competiţiei, campionul en-titre, 
Simone Tempestini.

„A fost un raliu scurt și intens. 
Suntem fericiți de rezultat. Am 
avut o ieșire la „iarbă“ dar suntem 
bucuroși că am ajuns la final cu 

mașina intactă. A fost o luptă inte-
resantă, vremea a ținut cu noi și am 
văzut foarte mulți oameni pe mar-
ginea probelor speciale“, a punctat 
și brașoveanul Dan Gîrtofan.

Pe locul patru în ierarhia finală 
s-a clasat proaspăt revenitul în 

Campionatul Naţional de Raliuri, 
fostul câștigător al competiţiei, Vali 
Porcișteanu, care a făcut pereche 
cu Dan Dobre (Mitsubishi Lancer 
Evo IX). 

În sfârșit, pe locul cinci a 
sosist un alt brașovean, Manuel 

Mihalache, ajutat de navigatorul 
Janos Soos (Mitsubishi Lancer 
Evo IX).

Următoarea etapă a 
Campionatului Naţional de 
Raliuri, „Transilvania Rally“, se va 
disputa la Cluj, în 5-6 mai.

Gârtofan şi Mârza au luat 
locul doi în Raliul Braşovului
 După două zile de întreceri palpitante, s-a încheiat 
prima etapă a Campionatului Naţional de Raliuri 
2017, „Tess Rally 46” găzduit, după o statornică 
tradiţie, de meleagurile braşovene. După cum era 
de aşteptat, italianul-român Simone Tempestini 
a câștigat cursa de deschidere a noului sezon de 
raliuri

În liga secundă de fotbal, FC Brașov nu are de suferit numai din cauza 
proceselor sau subiectivismului Camerei de Soluționare a Litigiilor, ci, 
iată că și din cauze ce țin exclusiv de echipă! Aceasta, pentru că în etapa de 
la sfârșitul acestei săptămâni, „stegarii“au avut un meci la îndemână, cu un 
adversar mediocru, pe care nu au reușit să-l depășească! Este vorba des-
pre Balotești, o echipă din zona inferioară a ierarhiei, pe care doar cine nu 
a vrut nu a învins-o. După victoria din deplasare, cu UTA și cea de acasă 
cu Timișoara, a venit o contraperformanță demnă de cascadorii râsului 
sau cei ai plânsului. Ceea ce s-a întâmplat în meciul de la Balotești, ține de 
ceea ce se cheamă „datul cu stângu-n dreptul“.

FC Brașov a condus cu 2-0 prin, golurile lui Enceanu (min.21) și 
Vlad Munteanu (min. 51), însă s-au văzut egalați în numai trei minute, 
Balotești  reușind să înscrie prin Răuță (min. 64) și L. Ion (min. 67). FC 
Brașov rămîne pe locul secund în Liga a 2-a cu 49 de puncte, însă a pier-
dut două puncte foarte mari, de care, cu siguranță, adversarele din lupta 
pentru Liga I, nu s-ar fi descotorosit așa de ușor! Este o pierdere de tura-
ție, dar poate că FC Brașov își va regla ritmul în următorul meci, de la 
Târgoviște, la fel cum a făcut-o în recenta întâlnire cu UTA!

FC Brașov: Fl. Iacob - Băjan, Ichim, Poverlovici, C. Stan – Chitoșcă 
(min.15 Goge), P. Iacob, Vl. Munteanu, Enceanu (min.74 I. Popa) - 
Grigorie (min.70 Sburlea), R. Moldoveanu.

Demn de 
cascadorii râsului

Rezultate bune, la „Cupa Wratislava“

 Scrimerii de la clubul Corona 
au avut o comportare foarte bună 
la prima participare la „Cupa 
Wratislava“, o competiţie catalogată 
ca fiind un adevărat campionat 
mondial al copiilor practicanţi ai 
scrimei

La Wroclaw, în Polonia, sportivii Brașovului au 
luat parte la un concurs care a reunit la start 
peste 3000 de sportivi din 45 de ţări. În prima zi 

a competiţiei, Corona a început în forţă, Ioana Bucșa, 
antrenată de Mircea Manciuc și Marcel Savaniu, a ter-
minat pe locul 6 din 125 de sportive înscrise la start 
la proba de spadă fete U 11. Tot la proba de spadă, 
în ziua a doua, la masculin, Vlad Crepșe s-a clasat pe 
locul loc 33 la U 13, din 206 sportivi; Călin Aprofirei 
- loc 59 la U 11 ani și Șerban Cherciu -  loc 68 tot la U 
11 ani din 153 de sportivi. Cea de-a treia zi a compe-
tiţiei a programat proba de floretă băieţi, unde brașo-
veanul Tudor Grăjdeanu la U 11 s-a clasat pe locul 50 
din 172 de participanţi. O zi mai târziu, la floretă fete 
U 11, sportivele antrenate de Matei Piukovici și Doru 
Moraru au încheiat concursul după cum urmează: 

Sonia Tiginean - loc 35, Darra Cismaș - loc 
37, Mălina Dragoș - loc 50, Enya Male - loc 6, 
Denisa Percăruș - loc 63 din 132 de partici-
pante. În ultima zi a cupei, s-a disputat proba 
de sabie U 13 ani și U 11 ani, acolo unde cla-
sările sportivilor antrenaţi de Lucian Goicea 
și Mircea Manciuc a fost următorul: Matei 
Dediu - loc 13, Tudor Moise - loc 50, Tudor 
Samoilă - loc 51, Albert Dinicu - loc 52. 
După un parcurs bun în grupe, Matei Dediu 
a avut asalt de intrare în finală. 

La finalul competiţiei, președintele clu-
bului Corona, Liviu Dragomir, cel care a 
înfiinţat și a condus secţia de scrimă de 
la club, a declarat: „Ne-am bucurat că am 
avut ocazia să trimitem o delegaţie la Cupa 

Wratislava, la Wroslaw, în Polonia. Era important să 
fim acolo pentru ca sportivii cei mai mici să ia contact 
cu marile concursuri internaţionale, care îi ajută să 
capete încredere și să crească în valoare. Rezultatele 
sunt foarte bune, având în vedere că, așa cum se 
știe deja, pentru ei este prima participare la o astfel 
de competiţie, și prima participare la un concurs în 
afara ţării. Sunt rezultate care ne fac să avem și mai 
multă încredere în ceea ce facem și care ne arată că 
suntem pe drumul cel bun și că antrenorii sunt bine 
pregătiţi și preocupaţi să facă performanţă la clubul 
Corona. Avem sportivi care au potenţial mare de 
creștere, iar asta o demonstrează progresul pe care îl 
au de la un concurs la altul. Ce facem noi la Corona 
este o continuare a performanţelor pe care scrima 
brașoveană le-a avut de-a lungul timpului. În Brașov, 
în acest moment, clubul Corona are cei mai mulţi 
sportivi practicanţi ai scrimei, peste 80 de sportivi 
la toate cele trei arme și sunt convins că vom avea 
rezultate foarte bune și pe viitor. În luna iunie sunt 
campionatele naţionale, acolo unde anul trecut am 
obţinut patru medalii la prima participare. Ne dorim 
ca într-un timp foarte scurt să avem sportivi și la lotul 
naţional iar ei să devină o prezenţă obișnuită în com-
petiţiile în care este reprezentată România“.


