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Era pe la începutul toamnei 
anului 1989. Navetiști de 
Sfîntu Gheorghe, și eu, la 

ziarul Cuvîntul nou, și Tom, el 
tînăr profesor de engleză, foști 
colegi de clasă în liceu. În vagon, 
la ore mici ale dimineții, cam pe 
la răsărit de de soare, discutam în 
șoaptă. Nu ca să nu deranjăm, ci ca 
să nu fim auziți și turnați, în dublu 
exemplar, la securitate. Căci dis-
cutam despre propunerile noastre 
de modificare a stemei de stat. 
Despre renunțarea la imaginea cu 
spice, munți, păduri, sonde și ste-
luța roșie. Și înlocuirea cu o stemă 
total adecvată realităților noastre 
de nație și neam: capul de oaie. 
Care sugera – în concepția noastră 
– în cel mai plastic mod cu putință, 
caracterul de turmă, gregar, al 
nației noastre. De turmă lesne de 
mînat, leneșă, fatalistă, fără vlagă, 
lehămesită încă de la naștere, indi-
vid cu individ.

Au trecut, de atunci, aproape 
trei decenii. Din acest punct de 
vedere nu s-a schimbat nimic. 
Adică, aproape nimic, singura 
modificare fiind că nu mai trebuie 
să vorbim în șoaptă. Și este tot ce 

se întîmplă. Acum, la crîșmă, la 
cafenea, înjurăm în gura mare, să 
ne audă cît mai multă lume, să vază 
ăi din jur ce politicieni dați naibii 
sîntem noi. Și la atît se rezumă 
implicarea noastră în treburile 
cetății și ale țării. În mîrîieli pe la 
colțuri. În monologuri cu nasul în 
halba de bere. În certuri de bodegă 
pe „prințipuri“. În schimb, cînd se 
întîmplă ceva cu adevărat grav, sîn-
tem inerți. A fost o singură excep-
ție, la început de an, cînd s-a ieșit 
masiv în stradă, dar și acolo a fost 
o semnificativă mobilizare a taliba-
nilor de partid. În rest, turma, satis-
făcută că are acces la oarece petec 
de pășune, vegetează. Și vegetează, 
culmea, cu atît mai mult cu cît pro-
blemele cu adevărat grave sînt cele 
ale comunității locale.

Este suficient a ne raporta la 
recentul incident cu podul de acces 
spre Sînpetru. Aici s-au mobilizat, 
pentru a protesta, o mînă de locui-
tori ai comunei. Oameni care, zi de 
zi, se lovesc de rezultatul unei con-
strucții strîmb făcute și sînt puși în 
situația de a cheltui, în plus, bani 
pe carburant, timp din timpul lor, 
nervi din viața lor. În schimb, noi, 

toți ceilalți, trecem cu nepăsare pe 
lîngă eveniment, îl tratăm ca pe o 
banală știre de presă de la capito-
lul fapt divers. Nimeni nu tresare, 
nimeni nu reacționează. Este o 
problemă care nu ne afectează 
viața direct. Așa că ne doare în cot.

O societate sănătoasă ar fi reac-
ționat instant și cu consistență. 
Este adevărat, noi trecem din an 
în paște spre Sînpetru. A ocoli doi 
kilometri este un fleac, în acest caz. 
Doar că ar trebui să fim impulsio-
nați de cîteva elemente cu adevă-
rat semnificative: în primul rînd, 
podul este construit din banii noș-
tri. Din taxele și impozitele pe care 
le plătim cu toții. Pînă și banii din 
finanțările europene tot din taxele 
noastre provin, sînt sume destinate 
pentru a reduce decalajele față de 
alte țări ale Uniunii, bani meniți a 
ne face să trăim mai bine. Cu toții, 
nu doar cîțiva care își vîră degetele 
în borcanul cu miere. În al doilea 
rînd, o greșeală de proiectare și/
sau execuție la o astfel de lucrare nu 
poate avea decît un singur rezultat: 
pune în pericol viața unor oameni. 
Oricare ar fi ei. Viața este o valoare. 
O valoare pentru apărarea căreia 

care se impune să ieși în stradă și 
să te manifești. Iar șirul exemple-
lor poate continua, la nivelul ora-
șului nostru. S-au întîmplat și se 
întîmplă nenumărate ciudățenii la 
care ar trebui – și ar fi trebuit – să 
reacționăm. Construcții fără puz-
uri. Fără dezbateri publice. Lucrări 
care modifică destinații de zone ale 
localității. Făcute pe bani publici, 
în disprețul cetățenilor. Dar, cum 
nu ne afectează pe moment, asis-
tăm inerți la toate acestea. Nu ne 
solidarizăm cu cei de lîngă noi, nu 
ne pasă. Iar prin lipsa noastră de 
simțire, de spirit civic, nu facem 
altceva decît să încurajăm fărde-
legea, nesimțirea, nepăsarea celor 
ce ne conduc. Și mă întorc în timp 
la cele scrise, la 1820, de france-
zul Charles Pertusier: „Nu găsești 
la români, oricare ar fi treapta lor 
socială, nicio energie, nici cea mai 
slabă scânteie de însușiri război-
nice, prin urmare, nimic care să te 
autorizeze a promite destine înalte 
acestei naţii“. De unde și propune-
rea că, dacă tot facem referendum 
pentru schimbarea constituției, să 
trecem și modificarea stemei. Cu 
capul de oaie.

Constituția și capul de oaie
Cornelius POPA
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Editorial

Costeluș 
și frecția Mona
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Costeluș este viceprimarul. Sau mai exact, unul 
dintre viceprimari. Delegat cu diverse cestiuni, 
se pare că s-a specializat pe cultură. Desigur, 
este un om cu o vastă experiență care merită să 
fie numit membru al Academiei. Al Academiei 
de bărbi teatrale, desigur. Numit în continuare 
Costeluș, vicele nostru pare că este polivalent. 
Între organizarea a două concursuri pentru 
postul de director la teatru, vicele nostru își 
face timp pentru aranjarea bărbiței marinărești. 
Pentru că el crede că asta îi conferă un aer de 
pirat. Asta crede el. În fapt, bărbița îi acoperă fața 
de maimuțică care execută la comandă ordinele 
jupânilor. Și așa se comportă, ca o frecție, care 
nici nu ajută, nici nu încurcă!
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Contraeditorial

O primă caracteristică ar 
fi aceea că, în calitate de 
element definitoriu al 

socialismului „democratic“ de 
dinainte de 1989, coada era un 
rând mult mai mare (și în lun-
gime, dar, mai ales, în lățime), 
care se forma de regulă spontan, 
când statul „băga ceva“ spre vân-
zare, respectiv ceva ce toți aveau 
nevoie, dar nu găseau decât rare-
ori. Pentru că mai exista coada la 
ceea ce toți erau îndreptățiți să 
aibă, dar doar cu porția. „Porția“ 
însemnând fie cantitatea din lis-
tele oficiale, fie câte o unitate de 
măsură a vânzării alocată fiecărui 
participant la coada „la liber“.

O alta își avea obârșia în fap-
tul că, spre deosebire de statul 
la rând de astăzi, participanții la 
coadă își comasau ființele și tru-
purile, îmbulzindu-se și împin-
gându-se în scopul de a nu le-o 
lua alții înainte. Era pe undeva 
normal, pentru că, da, coada din 
socialism era generatoarea a două 
tipuri majore de stres. Unul era că 
repartiția temporală a cozii era de 
obicei necunoscută, ea începând 
să se formeze în anumite situații 
cu mult înainte de ora de deschi-
dere a magazinului, iar în altele, 
pe nepregătite, pe baza parolei 
„s-a băgat  (să zicem, de pildă) 
carne!“, răspândită pe verticală și 
pe orizontală cu o viteză mai mare 
decât Ebola. Iată de ce, înainte 
de 1989, toată lumea mergea pe 
stradă cu urechile ciulite, cu ochii 
mai atenți decât ai angajaților SPP 
aflați în misiune și cu mușchii mai 
tensionați decât atleții aflați în 
block start-uri, pregătită să parti-
cipe la formarea unei viitoare cozi, 
dar, obligatoriu, cu includerea în 
prima ei treime. Mai rău decât 
atât, nu prea mai merita, pentru că 
motivul cozii se termina. Destul 
de repede, de altfel... Al doilea 
tip de stres se năștea instanta-
neu după așezarea la coadă, ca 
un reflex condiționat, determinat 
de nesiguranța că nu vei fi ferici-
tul câștigător al dreptului de a-ți 
cheltui banii cumpărând produsul 
pentru care te-ai zbătut într-atât. 
De ce? Pentru că totul era limi-
tat, iar limita puteai fi desemnată 
a fi chiar tu. De aici și strigătul 
de luptă, un adevărat „banzai“, ca 
parte a unei ultim asalt de luptă 

socialist: „Dați numai câte două 
kilograme, să ajungă la toată 
lumea!“ Toată lumea de la acea 
coadă, bineînțeles...

După 1989, deși am 
scăpat rapid de cozile 
comunistoide, am mai 
avut parte, din când în 
când, de alte cozi tematice: 
coada la pașapoarte, coada 
la înscris mașini second 
hand, coada la programul 
Casa verde și câte și mai 
câte. Niciuna dintre ele, 
însă, oricât de mult ar fi 
durat, nu mai avea nici 
virulența cu care vechile 
cozi ne secau energiile, și 
nici nu ne mai condiționau 
atât de negativ noile 
reflexe sociale, ajungând 
în prezent la performanța 
de a ne revolta ori de câte 
ori coada, devenită, încet, 
dar sigur, rând, ar dura 
mai mult de 5-10 minute.

Iată însă că, de curând, atât 
noi, medicii, cât, mai abitir decât 

noi, pacienții gravi, am devenit 
subiecții unui nou tip de coadă, 
apărută aparent de nicăieri, apă-
rută aparent subit, apărută apa-
rent fără explicație: coada la 
Terapie Intensivă! Din păcate, 
însă, această nouă și monstruoasă 
formă de coadă a apărut de fapt 
nu de nicăieri, ci din adâncul sis-
temului, nu subit, ci ca acumulare 
lentă a deficitelor sistemului și nu 
fără explicație, ci fiind practic o 
cronică a unui eșec dinainte anun-
țat al aceluiași sistem.

În ce constă coada la Terapie 
Intensivă? Simplu: în faptul dra-
matic că toate (dar toate!) paturile 
care funcționează non-stop din 
secția cu același nume a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență 
Brașov sunt ocupate, din păcate, 
tot non-stop, cu pacienți critici. Și 
ce? – ați putea spune unii dintre 
dumneavoastră, cititorii. Așa este 
și normal! Păi, nu este normal! 
Pentru că este la limita absur-
dului ca un număr de paturi de 
terapie intensivă, și așa mult prea 
mic pentru un spital ca acesta, 

să fie folosite de întreg sistemul 
de spital public din oraș și din 
județ, plus din județele arondate. 
De ce se întâmplă asta? Pentru că 

unele dintre spitalele zise de 
urgență, nu funcționează ca atare. 
Pentru că majoritatea spitalelor 
de monospecialitate din Brașov 
nu au în structură entități de tera-
pie intensivă care să funcționeze 
24/24, la fel cum nici spitalele 
private nu au o astfel de capabi-
litate nici măcar pentru cazurile 
lor, care, dacă se complică, sunt 
trimise la spitalul județean de 
urgență. Direct! Fără discuție!

Și uite-așa, ajungem ca pacienții 
care ar avea șanse să scape cu viață 
din situațiile critice dacă ar benefi-
cia de suportul de specialitate din 
terapie intensivă, au ajuns să stea 
în Unitatea de Primire Urgențe, 
la coadă, pentru „a prinde un loc“ 
în care să le fie fructificat restul 
de destin. Deunăzi, un confrate 
specialist în medicină de urgență, 
își exprima public, copleșit de o 
situație care deja durează de prea 
mult, dezamăgirea de a se simți 
umilit de sistemul pe care a ales 
să-l servească la el în țară, la el în 
oraș. Are și dreptate. Una enormă!

De aceea am decis să abordez 
frontal acest subiect. Am făcut-o 
în primul rând pentru că așa este 
corect, și, tot în primul rând, pen-
tru că mă declar încă o dată public 
a fi alături de ei.  Și nu de ieri, 
de azi, ci de când am înființat în 
2004, cu ajutorul „unei mâini de 
oameni“ primul UPU din județ. 
Pe vremea aceea nu era loc decât 
de entuziasm, nicidecum e umi-
lință. Trebuie făcut ceva, și, ceea 
ce este mai trist, este ca se poate, 
dar nu se vrea, acolo, în strato-
sfera preocupărilor manageriale 
desprinse de realitatea cotidiană 
a actului medical. Ce e de făcut? 
Întâi să le arătăm celor care con-
duc sistemul că ne pasă. Și că nu 
mai tolerăm umilința instituțio-
nală la care suntem supuși în mod 
cotidian. Și nici „băltirea“, stagna-
rea, la care suntem condamnați în 
ultimii ani de dezinteresul celor 
care ar trebui să pună umărul și 
mintea la asanarea mlaștinii dim-
prejurul nostru.

Sau măcar umărul...

 Cei din generația mea, spre deosebire de alții mai tineri cu vreo două-trei 
decenii, știu pea bine semnificațiile multiple ale sintagmei „a sta la coadă”. 
Nu la rând, ci la coadă! Fac această precizare pentru că, în opinia mea, 
diferența semantică este enormă. Tocmai de aceea și pentru că nu vreau să 
nu fiu bine înțeles, mă văd silit s-o explicitez cât pot eu de bine, și, cel mai 
important pentru cititori, în cât mai puține cuvinte

La coadă 
la Terapie 
Intensivă

10 mai 2017
Ziua în care întreaga documentaţie aferentă 
proiectului de lege privind obţinerea restului de 
teren necesar construirii Noului Spital al Brașovului 
a fost finalizată și pusă la dispoziţia parlamentarilor 
de Brașov pentru a depune spre dezbatere și 
aprobare acest proiect. În calitate de partener 
efectiv în cadrul acestui efort, Asociaţia Noul Spital 
al Brașovului apreciază în mod deosebit implicarea 
membrilor echipelor Primăriei și Prefecturii, la 
fel ca și sprijinul conducerii Consiliului Judeţean 
Brașov pentru a le remite reprezentanţilor 
brașovenilor în Senat și Camera Deputaţilor 
„muniţia“ cu care să se bată cu succes pentru 
finalizarea cât mai rapidă a acestei etape.

Pe repede înainte, deci!
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Bineînțeles că părți din aceste 
documente au transpirat în 
presă și toată lumea a putut 

să vadă, măcar parțial, care este 
„performanța“ vizată de ANAF: 
sumele atrase la bugetul statului 
și numărul de controale efectuate. 
Adică hăituirea mediului de afa-
ceri care trebuie să producă aceste 
sume pentru îndestularea buge-
tului găurit de reducerile de taxe 
operate recent.

Pe motiv de drepturi de autor 
nu am să public aici acel document 
de la DRGFP Iași, dar îl găsiți 
pe pagina mea de Facebook. Ce 
este strigător la cer este faptul că 
fiecare inspector al instituției tre-
buie să aducă la bugetul statului 
peste 6.000.000 de lei, cam din 11 
controale fiscale efectuate anual. 
Evident că suma este imensă și 
nu se poate realiza doar din 11 
controale, dar depășirea acestui 
număr va fi doar o altă dovadă de 
performanță.

Evaluarea performanței inspec-
torilor ANAF după criterii ca cel al 
sumelor atrase, este încă o dovadă 
că instituția este una încă rudi-
mentară, al cărei rol nu este deloc 
înțeles de către propria conducere 
și nici de către cei care guvernează 
această țară. Treaba lor este să 

producă bani pentru Guvern, fără 
ca acesta să fie interesat și de alte 
aspecte.

În urma aceste abordări cred că 
pot fi trase mai multe concluzii:

1. ANAF nu poate combate 
evaziunea fiscală, principala cauză 
pentru gaura din buget, dar nici nu 
își propune să facă acest lucru, pen-
tru că inspectorii, în loc să petreacă 
timp descoperind acest fenomen 
și pe autorii săi, sunt ocupați să 
alerge după sume atrase la bugetul 

de stat. Nefiind capabili să găsească 
evazioniștii, sumele se atrag de la 
firmele cinstite.

2. O cauză a punctului 
1 sunt abuzurile făcute de către 
ANAF în ultima perioadă la adresa 
societăților comerciale, tocmai 
pentru a atinge ținta de sume 
atrase: refuzuri de returnare a 
TVA, impozite suplimentare insti-
tuite abuziv și multe altele.

3. Nerealizarea criteriilor 
de performanță atrage nesiguranța 

locurilor de muncă ale funcționa-
rilor din ANAF, care pot fi oricând 
demiși, retrogradați sau mutați de 
către superiorii de la București. 
Pornind de la premisa certă că 
aceștia sunt numiți politic, atunci 
acest fenomen capătă iz de mocirlă 
pentru că înseamnă că oricând un 
partid poate să numească politic 
funcționari în ANAF.

4. Scăderea impozitelor din 
ultima perioadă nu a fost făcută 
în urma unei analize riguroase de 

risc, ci doar cu scop politic, altfel 
nu ar fi fost urmată de acest gen 
de represalii la adresa mediului de 
afaceri.

5. Nu există o strategie de 
conducere a acestei țări din par-
tea clasei politice actuale și nici nu 
cred că va veni în viitor.

În rest, vorba lui Dinică  
în „Filantropica”:  
„Marș la produs!”.

Performanța la români
 Zilele trecute am trăit un mare scandal în ANAF, după ce filialele teritoriale au primit de la centru un 
document care conține criteriile de performanță pe care trebuie să le îndeplinească fiecare direcție 
regională. Pentru ce trebuie să le îndeplinească nu știm, poate că primesc stimulente sau poate au alte 
avantaje, ce știm este că directorii ANAF care nu realizează performanța de a îndeplini aceste criterii pot fi 
oricând măturați din funcție

Sorin BÂSCĂ

Costeluș este viceprimarul. Sau mai exact, 
unul dintre viceprimari. Delegat cu 
diverse cestiuni, se pare că s-a specia-

lizat pe cultură. Desigur, este un om cu o vastă 
experiență care merită să fie numit membru 
al Academiei. Al Academiei de bărbi teatrale, 
desigur.

Numit în continuare Costeluș, vicele nostru 
pare că este polivalent. Între organizarea a două 
concursuri pentru postul de director la teatru, 
vicele nostru își face timp pentru aranjarea băr-
biței marinărești. Pentru că el crede că asta îi 
conferă un aer de pirat. Asta crede el. În fapt, băr-
bița îi acoperă fața de maimuțică care execută la 
comandă ordinele jupânilor. Și așa se comportă, 
ca o frecție, care nici nu ajută, nici nu încurcă!

Bărbița bine aranjată încă încearcă să se 
bage în seamă și să se dea expert în cultură. 
Organizează și reorganizează concursuri pentru 
postul de director la teatru. Merge la emisiuni 

unde prezintă ca un adevărat specialist proiec-
tele culturale ale Brașovului. Omul este eficient, 
auto-eficient. În fapt este o maimuțică care se 
mulțumește singur cu propria imagine, de alt-
ceva nu este în stare. Uite, pentru că reprezintă 
cultura și acțiunile culturale din Brașov, îi lansez 
o provocare!

Invit maimuțica la redacția Gazetei pentru o 
conversație purtată în mai multe limbi: franceză, 
germană, engleză și rusă. Nu de alta, dar dacă tot 
reprezintă Brașovul cultural, să ne demonstreze 
că are și alte cunoștințe în afara bărbilor, șprițului 
marinăresc și a sictirului de care debordează de 
când a fost numit „ajutor de arendaș“.

Altfel, este ca frecția Diana – nu ajută decât 
dacă o bei. Ajută să te amorțească!

Ce zici Costeluș, te bagi la o conversație în 
limbile străine? Sau nu te ține? Redactorii noștri 
te așteaptă! Cu o frecție Diana și cu Jumara! Ea 
te înțelege!

Costeluș și frecția Mona

Alexandru 
PETRESCU
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PSD a inițiat mai multe proiecte și 
măsuri menite să încurajeze crearea de 
locuri de muncă și angajarea tinerilor 

și a șomerilor. În primul rând trebuie să ne 
concentrăm pentru a le oferi tinerilor, aflați 
la început de drum, locuri de muncă sigure, 
bine plătite, care să îi motiveze să rămână în 
țară. În acest sens, Senatul a adoptat un pro-
iect de lege care motivează firmele să angajeze 
absolvenţi de facultate și să specializeze mun-
citori necalificaţi, mărind stimulentele pentru 
angajatori. Potrivit acestei legi, angajatorii vor 
primi lunar 300 de euro pentru fiecare absol-
vent de studii superioare pe care îl recrutează. 
De asemenea, angajatorul va primi 250 de 
euro lunar pentru fiecare persoană fără studii 
superioare pe care acceptă să o formeze pro-
fesional la locul de muncă. Sumele alocate 
provin din Programul Operaţional Capital 
Uman, adică din fonduri europene și nu afec-
tează bugetul de stat.

Sprijinirea tinerilor români absolvenți, 
dar și a celor fără studii superioare, reprezintă 

o măsură firească pentru PSD care și-a pro-
pus, în programul de guvernare, să reducă 
fenomenul migraționist în rândul tinerilor 
și să profesionalizeze forța de muncă. Ne 
dorim să creăm în România o forță de muncă 
tânără, activă, bine pregătită și, evident, bine 
plătită. Ne dorim să aducem pe piața muncii 
mai ales pe cei tineri, care sunt cei mai expuși 
riscului de șomaj și de sărăcie. Nu mai putem 
irosi resursele naturale de talent și inteli-
gență ale tinerilor noștri. De asemenea, vom 
acorda stimulente foarte atractive angajatori-
lor care angajează și califică la locul de muncă 
persoanele fără studii, un grup social foarte 
vulnerabil. Este important ca toți românii să 
se bucure de șanse egale pe piața muncii și 
nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Mai mult, Ministerul de Finanțe va acorda 
granturi în valoare de 106,3 milioane lei de 
la bugetul de stat firmelor care creează noi 
locuri de muncă. Conform calendarului 
publicat de Ministerul de Finanțe, perioada 
de depunere a cererilor pentru finanţarea 

investiţiilor, care vor duce la crearea de locuri 
de muncă, este 12-23 iunie.

Măsurile recente anunțate de PSD au 
dublu impact pozitiv: pe de o parte, îi ajută pe 
cei aflați în căutarea unui loc de muncă să își 
găsească meseria dorită, pe de altă parte oferă 
un sprijin puternic mediului economic care se 
confruntă cu o criză acută de fortă de muncă.

Eforturile politice se bucură de susți-
nerea mediului de afaceri. Grupul german 

Continental și-a anunțat intenția de a-și spori 
numărul angajaților pe piața românească. 
Continental, unul dintre cei mai mari fur-
nizori internaționali de componente auto 
și anvelope, va angaja încă 1.500 de oameni 
anul acesta.

Cu responsabilitate, reușim să creștem 
clasa de mijloc!

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

Piața muncii stimulată de 
politicile PSD
 Conform datelor INS, rata șomajului s-a redus semnificativ, de la 
6,2% la 5,3% în luna martie a acestui an, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Este cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii cinci 
ani. Cifrele privind scăderea șomajului sunt încurajatoare, însă 
trebuie să lucrăm pentru stabilitatea pieței muncii

 Abordarea corupţiei ca 
fenomen social, aproape 
generalizat în România, 
necesită parcurgerea şi 
interpretarea normelor 
juridice care-i definesc 
conţinutul şi criteriile pe 
baza cărora o persoană 
poate fi catalogată drept 
coruptă. Dar înainte de a 
face acest lucru, plecăm 
de la ceva foarte clar: 
nu trebuie să se graţieze 
faptele de corupţie, şi 
nici nu trebuie să se 
renunţe la recuperarea 
prejudiciului stabilit de 
instantă. Acest lucruri 
sunt prevăzute clar în 
proiectul de lege înaintat 
de Guvern

Totuși, nu pot să nu remarc 
faptul că, în prezent preve-
derile Codului Penal, ca lege 

generală nu numai că este dezbătut 
și criticat de către instituţiile a căror 
atribuţii este aplicarea normelor 
sale, de către practicieni ai dreptului 
(inclusiv de către unii dintre autorii 
lui care acum fie se supun rigorilor 

sale, fie se lovesc de prevederile 
sale), dar și de către opinia publică. 
Din aceste împrejurări se deduce 
faptul că normele sale, în actualul 
format și conţinut, nu reprezintă un 
factor de echilibru în societate, așa 
cum ar fi trebuit să fie, ci mai mult 
unul destabilizator, de șantaj.

S-au făcut multe abuzuri în 
Justiţie împotriva unor oameni 
politici. Ca dovadă, judecătorii 
au respins multe din dosarele în 
care politicienii erau acuzaţi de 

corupţie. Dar răul pe care îl fac pro-
curorii care fac abuziv dosare de 
corupţie, nu trebuie îndreptat cu alt 
rău, prin tolerarea corupţiei.

Legea graţierii trebuie abordată 
din mai multe puncte de vedere: 
juridic, social și politic.

Legea graţierii, din punct de 
vedere juridic, stabilește în mod 
precis, clar, fără echivoc condiţiile 
în care se aplică și domeniile vizate 
de efectele ei, nelăsând loc interpre-
tării și aplicării preferenţiale. Așa 
cum este și practica în societăţile 
cu o democraţie consolidată (din 
păcate societatea românească este 
novice în această privinţă) adopta-
rea unei asemenea legi implică dez-
bateri, de cele mai multe ori con-
tradictorii, între factorii de decizie, 
dezbateri care se concretizează în 
forma finală a legii. Legea graţierii, 
în varianta propusă de Guvern, are 
o formă și un conţinut care nu lasă 
loc de interpretări și va fi adoptată 
într-un mod democratic.

Aspectul social se înscrie în 
spectrul de analiză al impactului 
legii graţierii. O lege care-și defi-
nește în mod clar sfera de influenţă 
și limitele de aplicare nu face decât 
să asigure un climat social propice 
dezvoltării societăţii în ansamblul 
ei și să evite mișcările de stradă, care 

devin tot mai dese și cu un impact 
evident în sfera legiferării. Instituţia 
graţierii face parte din recuzita unui 
parlament ales democratic, unui 
guvern desemnat de către un parla-
ment care exprimă opţiunea popo-
rului, în marea lui majoritate.

Pentru aceste motive nu trebuie 
confiscat, prin ieșiri în stradă, exer-
ciţiul democratic, chiar de către 
oameni care recunosc că au asistat 
pasivi la procesul electoral. Nu tre-
buie de asemenea omis faptul ca 
aceste măsuri (graţierea) apar ca 
fiind excepţionale într-o societate, 
atât timp cât sistemul sau juridic 
este unul solid și bine coordonat, 
sau aplicat de către instituţiile 
abilitate.

Sub aspectul politic, cred că 
se omite atributul esenţial al cla-
sei politice, acela de a fi emanaţia 
poporului, prin votul de încredere 
acordat la alegerile electorale. Mai 
bine spus, clasa politică conducă-
toare are girul poporului, dar odată 
cu acesta trebuie să își asume și res-
ponsabilitatea în faţa lui, obligaţie 
care nu revine partidelor politice 
aflate în opoziţie. De multe ori 
acestea sunt cele care alimentează și 
întreţin ieșirile în stradă, ignorând 
faptul că dacă ar fi fost la guvernare 
ar fi procedat la fel, obligate fiind să 

ţină cont de toate aspectele vieţii 
într-un stat democratic, și pe care, 
din opoziţie, le ignoră.

Întrebarea care se cuvine a le 
fi pusă privește neîndeplinirea 
obligaţiilor constituţionale, în 
domeniul juridic, administraţiei 
penitenciarelor, legiferării, care 
odată îndeplinite nu ar mai fi pus 
actuala clasă politică în situaţia de 
a fi obligate a recurge la măsuri 
excepţionale și nici ţara nu ar mai 
fi fost expusă unor presiuni externe 
și unor amenzi usturătoare care 
impietează asupra bunului mers al 
societăţii.

Mihai POPA, deputat PSD

În concluzie, opoziţia 
politică ar trebui să 
acţioneze ca factor de 
echilibru atunci când 
cei aflaţi la guvernare 
nu mai par să slujească 
interesului naţional, 
şi nu ca permanent 
factor de dezechilibru 
social pentru simplul 
motiv că nu acţiunile de 
conducere ale acestei ţări 
nu le pot fi atribuite.

Legea grațierii, între atribut 
democratic şi dispută politică
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 Mă numesc Diaconu Daniel 
Nicolae, sunt căsătorit, am doi copii, 
o fată şi un băiat. Am avut o copilărie 
frumoasă, chiar dacă am avut de 
înfruntat multe greutăţi. Din cauza, 
sau mai degrabă, datorită acelor 
greutăţi, cel din faţa dumneavoastră 
a devenit ambiţios, cu dorinţa şi 
convingerea că poate învinge orice 
dificultăţi. Şi am mai căpătat ceva: 
dorinţa de a ajuta, pentru ca nici 
copii, nici adulţi să nu mai treacă 
prin lipsurile prin care am trecut eu

Activitatea mea, serviciul meu, a fost 
și este, în mediul antreprenorial. 
Sunt implicat, așa cum probabil știţi,  

în comerţul cu materiale de contrucţii. Nu 
există loc de muncă în care să fie o rușine să 
îţi câștigi pâinea, dar sunt mândru de faptul 
că până acum nu am muncit niciunde la stat. 
Experienţa pe care o poţi acumula în privat nu 
poate fi egalată de una ca bugetar, dar poate 
fi aplicată atunci când ești plătit din bani 
publici. Așa cum te-ai obișnuit să ai mare grijă 
cum cheltuiești banii proprii sau unui patron, 
așa trebuie să faci și cu banii cetăţenilor.

Am enumerat motivele pentru care am 
intrat în politică, în urmă cu 8 ani. Sunt 
consecvent convingerilor mele, așa că am 
rămas într-un singur partid. De aceea sunt 
și cel mai vechi membru activ al Partidului 
Ecologist Român.

Rezultatele muncii depuse în Râșnov și 
recunoașterea muncii mele pe plan local, 
a venit în urma alegerilor de anul trecut, 
când m-am clasat pe locul al doilea în ceea 
ce privește opţiunile râșnovenilor pentru 
funcţia de primar. Am fost ales și consilier 
local, împreună cu încă doi colegi de partid. 
Așadar, la Râșnov, „partidul mic“ din care fac 
parte, ca să citez un personaj tot mai puţin 
celebru, a obţinut locul 2 la Primărie și la fel 
la Consiliul local. 

În cadrul partidului sunt vicepreședinte al 
Organizaţiei Judeţene Brașov și președintele 
organizatiei PER Râșnov. 

Cei care mă cunosc, ştiu că 
vorbesc mult, dar că nu îmi place 
să vorbesc despre mine. O voi 
face acum pentru că doresc ca şi 
oamenii din Braşov, nu numai 
concetăţenii mei să mă cunoască. 

V-am spus deja că anii copilăriei și-au pus 
amprenta asupra mea. De aceea m-am impli-
cat în multe proiecte sociale, de ajutorare a 
familiilor nevoiașe, de sprijin a celor fără posi-
bilităţi. Vreau să fiu un cât mai bun creștin și 
consider că prin mâna de ajutor întinsă celor 
care au nevoie, putem să ne plătim o parte din 
datoriile pe care le avem la Dumnezeu. Este 
unul dintre motivele pentru care  am pus 
bazele Business Club Râșnov, împreună cu 
alţi oameni care au muncit pentru rezultatele 
lor.  De acţiunea „Mâini unite“, din perioada 
Sărbătorilor de Crăciun și Paște, e posibil 
să nu fi auzit, decât dacă v-am făcut o vizită 
împreună cu prietenii mei, sau dacă aţi donat 
ceva. Totul pentru ca într-o perioadă de 
bucurii pentru mai oricine, celor defavorizaţi 
să le fie mai bine. N-am făcut altceva decât să 
strângem sau să cumpărăm haine și alimente 
pentru câteva familii defavorizate. De aceea îi 

și spune „Mâini unite“, pentru că nu am făcut 
altceva decât să adunăm la un loc lucruri care 
prisoseau unora, și lipseau altora. La ultimele 
ediţii, o mică părticică din cele dăruite, au 
fost cumpărate și din indemnizaţia mea de 
consilier local. Nu m-am dus în deliberativul 
orașului ca să câștig ceva, ci ca să dau.

Ce am mai făcut până acum 
pentru oraşul meu? Am iniţiat un 
eveniment local care a căpătat 
importanţă regională, „Festivalului 
zupului”, dedicat tuturor iubitorilor 
de cultură şi gastronomie. 
Evenimentul contribuie la 
atragerea turiştilor care caută,  
sau care descoperă, tradiţionalul  
într-un oraş cu vechime cum e al 
nostru. Cred că festivalul acesta, 
care are trei ediţii la activ, poate 
contribui şi mai mult la dezvoltarea 
economică a oraşului. O idee ar fi 
ca tocăniţa pe bază de cartofi, ceapă 
şi slănină, pe care oamenii locului 
obişnuiau să o consume când 
mergeau la muncile câmpului, să fie 
înregistrată ca marcă a locului, iar 
în acest fel, fiecare local din oraş şi-
ar include acest preparat în meniu.

Ce-mi propun
Sunt câteva lucruri pe care vi le voi spune 

acum, despre ceea ce vreau să fac pentru 
orașul nostru. Râșnovul a stârnit admiraţia 
multora, pentru felul în care arată, în care a 
crescut. Dar în ultima perioadă intră într-o 
stagnare. Proiectele vechi au fost încheiate, 
iar altele noi nu par să se mai nască. Dacă 
vrem să ne menţinem în competiţie, trebuie 
să plusăm, să nu ne odihnim. Ca în mediul 

privat, concurenţa nu doarme!
În primul rând, știţi cum ar trebui să fie 

transparenţa cheltuirii banului public? Nu 
una mimată, ci reală. Cetăţenii chiar trebuie 
să știe ce se întâmplă cu taxele și impozitele 
locale pe care le plătesc conștiincioși. Nu să 
li se arunce niște cifre, sub aparenţa consul-
tării sau informării, și gata. Să afișezi toate 
hotărârile de Consiliu Local, pe hârtie, dar și 
pe internet. Iar să afișezi înseamnă nu să scrii 
titlul HCL, ci să arăţi omului care citește, ce 
ai decis în numele lui.  

Mă gândesc la tinerii căsătoriţi, cărora 
vreau să le dau o mână de ajutor

Avem o lege care permite atribuirea unor 
locuri de casă, dar acest act normativ nu există 
pentru Primăria Râșnov. Localitatea noastră 
nu are terenuri, li se explică celor care ar vrea 
să își înceapă viaţa împreună într-o casă nouă, 
doar a lor. Nici Cristianul nu avea suficiente, 
nici Ghimbavul, dar au cumpărat. Nu trebuie 
să ne fie rușine să avem modele în lucrurile 
bune.În acest fel ţii tinerii acasă, ori atragi 
alţii care să vină să se angajeze la dispensar, la 
școală, acolo unde avem nevoie de ei. Ca să 
nu mai vorbim de locuri de muncă pe șantie-
rele de ridicare a unui acrtier de tineri.

Orașul nostru este atrăgător mai ales 
datorită caselor, să facem mai multe! 

Al doilea punct din programul 
meu este cel referitor la eficienţa 
energetică

Politicile de eficienţă energetică pot 
atrage atât resurse financiare, prin reducerea 
costurilor, economii imediate prin reduce-
rea facturilor de întreţinere, cât și locuri de 
muncă, prin dezvoltarea de noi tehnolo-
gii. Acestea au, pe lângă rolul de reducere a 
dependenţei de hidrocarburi, gaz și petrol, 
în continuă creștere, un rol de protecţie soci-
ală prin alocarea de resurse mai ieftine pen-
tru apa caldă menajeră și încălzire. 

Și revin la aspectul orașului. Nu văd doar 
eu, îmi spun cetăţeni și turiști ca există o 
parte a orașului care nu se ridică la nivelul 
unui oras turistic european . 

Urmăresc atât eficienţa energetică și costuri 
mai mici pentru râșnoveni, prin programul 
de eficienţă energetică, cât și realizarea unor 
faţade atractive și curate ale orașului nostru. 

Partidul nostru dispune de specialiști 
în astfel de domenii, și putem beneficia de 
experienţa și consultanţa oamenilor care 
au facut astfel de programe la nivel naţio-
nal. Ca să vă dau un exemplu, în București 
s-au cheltuit 110 euro/mp și s-a obținut o 
economie de sub 30%, în timp ce la Sfântu-
Gheorghe s-au cheltuit sub 40 de euro/ mp 
și s-a obţinut o economie de 70% la factura 
de încălzire.   Deci este important nu doar că 
o facem, ci și cum o facem. 

Ecologie
Partidul Ecologist Român militează 

pentru dezvoltarea României în baza unui 
echilibru între protejarea cetățenilor și pro-
tejarea naturii. În urma campaniei de anul 
trecut, din alegerile parlamentare, candi-
datii PER au lansat iniţiativele de plantare 
a copacilor pentru investitorii în domeniul 
imobiliar. Ideea a fost preluată și adoptată în 
Consiliul Local Ghimbav și este în discuţie și 
în municipiul Brașov. 

Ea prevede ca fiecare investitor să plan-
teze puieţi pentru fiecare casă ridicată, sau 
un pom pentru fiecare apartament construit, 
în cazul celor care construiesc blocuri.

Toate se leagă: vom avea un 
oraş verde, curat. Tinerii vor 
construi case pe terenuri oferite 
de primărie, iar pentru fiecare va 
mai fi şi plantat un copac. Restul 
Râşnovului va fi înfrumuseţat 
prin refacerea faţadelor. Curăţenia 
şi educaţia vor fi cele care îi vor 
determina pe locuitori şi turişti să 
respecte la rândul lor oraşul. Exact 
ca în politică: vii curat, poţi să faci 
mai mult curat în jurul tău. 

Tu, şi cei ca tine.  

Sunt râşnovean

Sunt Daniel Diaconu. Râşnovean. Nu contează 
unde m-am născut (Braşov), nici măcar 

unde am crescut (Râşnov). Altceva mă face 
râşnovean. Faptul că-mi iubesc oraşul. 

Faptul că îmi pasă de ce se întâmplă aici, cu noi. 
Faptul că nu vreau să iau ceva de la el, ci să-l fac 

mai frumos, şi mai puternic.

 „Am luat în calcul votul exprimat de cetăţenii orașului Râșnov în  
11 decembrie, PSD a devenit mult mai responsabil, împreună cu partenerii 
de alianţă, de la ALDE, cu PER și MSL, am luat decizia de a forma Alianţa 

Râșnovul Tău. Decizia, în unanimitate, a fost de a-l sprijini la funcţia de primar 
pe Daniel Diaconu. Ne asumăm responsabilitatea faţă de cetăţenii Râșnovului. 
Îmi doresc o campanie curată și civilizată, militez pentru comunicare, dezbateri 
pe proiecte și asumarea proiectelor. Sper să găsesc înţelegere și de la ceilalţi 
competitori. Lăsăm la o parte orgoliile, lăsăm politicul în planul second pentru a 
avea în prim plan râșnovenii.“

Marius Dunca, preşedinte PSD Braşov
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Vita de calitate are aromă și gust pro-
priu, cunoscătorii nu plâng după 
sosuri, prafuri, marinade sau mai 

știu eu ce artificii menite să schimbe gustul 
fripturii. Totuși, sunt puțini cei care refuză o 
asezonare delicată, o aluzie subtilă la adresa 
papilelor gustative, un ghiont delicat dat 
simțurilor, când e cazul.

Odata cumpărată carnea pentru steak, o 
pregătim astfel :

O feliem (felii de 1.5 - 2cm) și o punem 
pentru cel puțin 6-8 ore la frigider. 

Când vrem să o gătim trebuie să scoatem 
carnea din timp de la frigider astfel încât 
atunci când o punem pe grătar să fie la tem-
peratura camerei.

Eu folosesc pentru pregătirea prealabilă 
gătirii sare grunjoasă, piper abia zdrobit, 
boabe de coriandru, boabe de ienupăr, ulei 
de masline.

Vă propun să răzuiți deasupra bucăților 

de carne coaja unei lămâi. Punem peste 
carne și niște frunze proaspete de rozmarin.  
Stropim carnea cu puțin ulei de măsline.

Se încinge bine de tot grătarul și se pun 
feliile de carne. În funcție de cât de groase 
sunt și cât de făcută vrem carnea, se lasă cam 
3-5 minute pe o parte, după care se întorc cu 
o spatulă și se țin încă 3-5 minute pe partea 
cealaltă.

NU se întoarce cu furculița (nu se înțeapă,  
altfel ies sucurile din ea).

Fiecare bucată se întoarce o singură dată.
Când este gata se pune în farfurie și se 

lasă încă 5 minute să se „odihnească“.
Se poate servi cu ceva cartofi copți și 

legume sotate.
Da, bineînțeles că merge un sos de brânză. 

Foarte bine merg și sosurile de piper (verde 
și roz în special).

Eu vă propun însă astăzi un sos de ciu-
perci și smântână.

Ingrediente:

 Ciuperci -1 cutie
 Verdeață – pătrunjel și mărar – câte 1 

legătură
 Unt - 3 linguri
 Făină - 3 linguri
 Ceapă roșie- 1 bucată
 Sos de soia - 3 linguri
 Smântână - 300 g
 Vin alb - 1 lingură
 Cimbru mărunțit - 1 lingură
 Piper
 Sare 

Preparare:

Se curăță ciupercile și se taie în fâșii 
subțiri. 

Separat, într-o tigaie, se pune la topit 
untul, după care se pune ceapa tocată, pen-
tru a se căli. 

Se amestecă timp de 5 minute, la foc 
mediu. 

Se adaugă făina și se amestecă în continu-
are, timp de două minute, după care se pun 
verdețurile tocate fin  și se amestecă treptat, 
pentru a se încorpora cu sosul obținut. 

La final se adaugă ciupercile, sosul de soia, 
smântâna, cimbrul și vinul. Se ține la foc 
până când sosul capătă consistența dorită. 

Se adaugă sare și piper după gust.
Sfatul somelierului de la Crama Gârboiu:
Bacanta Fetească Neagră
Crama Gîrboiu reprezintă noua genera-

ție a vinului din Vrancea. Este o afacere de 

familie înființată în anul 2005, care deține o 
suprafață mare, de aproximativ 200 de hec-
tare în comuna Cotești, o zonă cu o vastă 
tradiție în viticultură. Patrimoniul viticol al 
cramei este format din vițe de vie autohtone 
(Șarbă, Plăvaie, Fetească Regală, Fetească 
Albă, Fetească Neagră) și internaționale 
(Sauvignon Blanc, Riesling Italico, Muscat 
Ottonel, Merlot, Gewurztraminer, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir).

Bacanta  -  În vechea Romă, bacantele 
erau companioanele lui Bachus și preo-
tesele care oficiau în templele închinate 
zeului vinului. Crama Gîrboiu, împreună 
cu George Moisescu, a lansat, special pen-
tru Horeca și magazinele de specialitate, 
gama de vinuri Bacanta. Acestea sunt vinuri 
excepționale, fermentate și vinificate în inox, 
la temperatură controlată, iar mai apoi înve-
chite în baricuri noi franceze.

O Bacanta Fetească Neagră este un vin 
cu o culoare roșie granata ce impresionează 
prin arome puternice de prune și condi-
mente ca scortișoara, anason și cuisoare 
completate cu note de piele. Este echilibrat 
cu tanini pronunțați și o aciditate bine inte-
grată în corpul vinului. Impresionează prin-
tr-un post-gust lung.

Este un vin roșu, sec, alcool 13,0% 
Ca și asociere culinara - se recomanda a fi 

servit alaturi de cotlete de berbecuț, mușchi 
de vită , brânzeturi maturate cu trufe.

Temperatura de servire - 16 - 18 grade 
Celsius.

Steak de vită 
cu sos de ciuperci 
și smântână

O Bacanta Fetească 
Neagră este un vin cu 
o culoare roșie granata 
ce impresionează prin 
arome puternice de 
prune și condimente 
ca scortișoara, anason 
și cuisoare completate 
cu note de piele. Este 
echilibrat cu tanini 
pronunțați și o aciditate 
bine integrată în corpul 
vinului. Impresionează  
printr-un post-gust lung.
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 Viața la țară poate înseamna: 
o masă la umbră, sub nuc, un 
grătar care sfârâie la câțiva 
metri mai încolo, parfum de 
flori multicolore, câinele care 
aleargă voios, vecina de la 
care cumperi ouă de găină și 
de gâscă proaspete. Selfie-uri, 
fotografii cu flori, câine, cârnați 
pe grătar.

Cerul înstelat deasupra curții, vinul din 
damigeana abia scoasă din beci care aburește 
paharul, o răcoare abia simțită care te împre-
soară, aer curat, somn profund.

Viața la țară trăită altfel

Se poate și altfel. Drum cu hârtoape de la 
asfaltul din centru până la ulița ta. Zi de plan-
tat semințe de legume – în sfârșit a fost ceva 
mai cald! – stropitoarea de 10 litri care tre-
buie necontenit umplută și cărată în grădină. 
Dacă tot e cald, crengile tăiate din duzii de la 
poartă pot fi târâte în fața magaziei și tocate 
cu toporișca. Cele mai lungi vor deveni araci.

O ciorbă gătită pe aragazul cu butelie și o 
varză călită tot pe aragaz, ceapă și usturoi verde 

cumpărate din piață și o prăjitură cu vișine din 
compot reprezintă un prânz pe cinste. Sărut-
mâna pentru masă! După nițică trudă și un 
prânz gustos, cafeaua pică tocmai bine.

Deodată, vin lemnele!

O camionetă bine afectată de vreme, dru-
muri și transport de lemne claxonează în 
fața porții mari. Viața la țară merge înainte, 
poarta e ridicată ca să se deschidă complet, 
iar camioneta dă cu spatele până în fața 
magaziei. Oamenii care au venit cu ea des-
carcă lemnele grăbiți. Lasă bon, că numai așa 
se poate transporta pe lumină lemnul de foc. 
Refuză berea rece la pet scoasă din frigider 
și pleacă într-ale lor. Poarta se închide, tot 
ridicată.

Lemnele sunt tăiate. Apare securea cea 
mare și începe să spargă butucii mai groși, 
iar lemnele se așează, ordonate, în șiruri în 
magazie. Berea dispare în pauzele de lucru. 

Seara aduce un aer rece, e de-a dreptul frig, 
câinele se bagă în coteț.

În casă e rece, dar o plapumă grosă așter-
nută cu dibăcie peste trupurile ostenite asi-
gură un somn de foarte bună calitate. Nici 
nu se aude muzica de la botezul din vecină-
tate. Ce muzică? Nu vreți să știți. Nu Baniciu 
cu „locuința lui de vară”. Noaptea trece într-o 
clipă.

Cafeaua caldă încălzește dimineața, 
plouă, jumătate din lemne sunt afară, iar 
cel mai bun lucru de făcut e să aprinzi focul 
în sobe. Restul de lemne rămase afară? La 
vizita viitoare, că plouă prea tare.

Tudor  ARTENIE

Viața la țară. Selfie 
între poezie și realitate

Din curtea școlii, pe „cadavrul“ Stadionului Municipal!
În sfîrșit, OKTOBERFEST este mutat din Centrul Istoric al 

Brașovului, de pe, atenție, TERENUL DE SPORT DIN CURTEA UNEI 
ȘCOLI, pe locul unde se află „cadavrul“ fostului Stadion Municipal, 
demolat pentru a fi dat „cadou“ unui „client“ al primarului cu educație 
fizică și sport, Scripcaru. Că s-a tot promis, în fiecare campanie, un nou 
stadion - legea obligă ca în locul oricărei baze sportiv demolate sau ofe-
rite „cuiva“, cu schimbarea destinației să se construiască una nouă! - nu 
contează! Nu-i problemă, de urină și vomitături nu scăpăm, căci rămîn 
terasele lui Scripcaru&Gantz. Regulamentul tot nu e afișat. Oricum nu se 
respectă cea ce s-a anunțat „pe gură“.. .600.000, cu care se laudă Primăria, 
obținuți din chirii, sînt un rahat la o așa afacere și o așa presupusă șpagă. 
Iată și o propunere de marcă a Brașovului...(in)cultural...

Deșertificarea dealului pe care se află Cetatea - pentru a se vedea mai bine ”obiectivul turistic”, au justificat 
tembelii care au aprobat ”masacrul” - nu face decît să lase să se vadă o imagine dezolantă, ilustrînd modul în 
care proprietarul, SIF Transilvania - care, din păcate, nu a făcut NIMIC pentru Brașov! - și Primăria Brașovului 
lasă în paragină (și) acest obiectiv turistic. Măcar o spoială, așa de formă...Se pare că există și perspectiva unor 
alunecări de teren. Ce contează? (E.H.)
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Interesant e că cei care ignorau acest 
fapt, dar și cei care îl criticau, au expri-
mat același punct de vedere, la marginea 

zeflemelei: ce ne mai trebuie o comisie, dacă 
ceea ce anchetează este trecut și mai ales 
consumat, inclusiv mandatul de președinte 
câștigat de Traian Băsescu la acele alegeri 
prezidenţiale? Scopul acestei comisii nu este 
nici de a da verdicte care să declare nul un 
mandat prezidenţial, nici măcar de a ancheta 
posibile infracţiuni. Nu se cercetează nici 
abuzul în serviciu, nici falsificarea de docu-
mente electorale care fac obiectul anchetei 
penale de la Parchetul General. Ba chiar se 
poate spune că inițierea anchetei penale de 
către Parchetul General arată că există sus-
piciuni rezonabile că cei care conduceau 
atunci instituțiile statului au comis infracți-
uni în materia electorală.

Comisia va analiza dacă motivul prezen-
ței unor înalți oficiali la Gabriel Oprea acasă 

a avut vreo legătură cu desfășurarea alegeri-
lor. Chiar dacă unii ar putea da interpretări 
electorale faptului, este greu de explicat ce 
caută un șef de parchet general, înalți gene-
rali din serviciile secrete, într-un spaţiu pri-
vat, la un om politic acasă. Acei înalți oficiali 
nu vor să explice public ce au căutat în noap-
tea alegerilor la un om politic acasă, ceea ce 
vine și alimentează suspiciunile cu privire la 
acea întâlnire. Oricine se poate întreba dacă 
nu au ceva de ascuns acele persoane. Ciudat 
este că nu recunosc public că au fost împre-
ună acolo, dar nici nu neagă acest lucru.

Iar lucrurile acestea se vor lămuri. 
Parlamentul a votat modificarea regula-
mentului pentru comisiile parlamentare de 
anchetă. Și aici trebuie explicat ceva. Nu 
vrea nimeni să facă abuzuri. Este un atribut 
al Legislativului, să înfiinţeze, pe lângă comi-
siile sale curente, în care chiar se lucrează, 
comisii de anchetă. Acestea trebuie să fie 

încărcate cu puterea de a acționa, să nu mai 
fie bătaia de joc a celor chemați care sfidau 
aceste comisii, întrucât nu suportau niciun 
fel de consecință legală. Magistrații trebuie 
să vină în fața Parlamentului, la fel cum 
și parlamentarii vin în fața magistraților. 
Dacă parlamentarii pot fi anchetați și jude-
cați pentru fapte care nu țin de exercitarea 
votului și exprimarea opiniilor politice, la 

fel și magistrații trebuie să poată fi audiați 
de Parlament în legătură cu aspecte care 
nu țin de cauzele din dosarele pe care le 
instrumentează.

 
Mihai MOHACI,

Deputat PSD

 Pe ordinea de zi a Parlamentului s-a aflat săptămâna aceasta 
o propunere ignorată de unii, criticată de alţii. Înfiinţarea 
Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor 
pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 
2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial este normală, după 
părerea mea

Nu e o întoarcere în timp

Sunt brașovean și sunt mândru. Sunt 
mândru ca locuiesc și aparţin unuia 
din cele mai frumoase si vechi orașe 

din ţară. Si ce administraţie avem! Și ce 
autorități! Sunt minunați! Și cel mai potent 
și fălos primar. Cine se mai poate mândri 
cu un așa primar cum are Brașovul și cu așa 
autorități? Cred că nimeni. Nici un primar 
din ţara asta nu are atâtea realizări: girato-
rii, semafoare, ronduri cu flori, mall în locul 
Uzinei „Tractorul“, tăieri de masă lemnoasă 
în Șaua Tâmpei care este parc natural, nu e 
frumos? Și nici un primar din ţara asta româ-
nească nu are atâta fală ca al nostru edil : trei 
dosale penale. 

Se zicea mai demult că în viață un om 
trebuie să planteze un pom, să facă o casă 
și să aibă un copil. Se mai zicea că pentru a 
deveni bărbat trebuie să faci armata. Ei acum, 
cică politicienii sunt de două feluri simpli și 
barosani. Pentru a fi politician barosan trebe 
dosar penal. Gică al nostru are frate, are trei 
nu unu. Deci este politician la rang de baro-
san cu trei stele! E adevărat, se zice că este 
religios. Numărul dosarelor penale o con-
firmă: trei; e un număr sfânt, sfânta trinitate! 
Păi cine a mai lăsat ca el anul trecut 10.000 
(zecemii) de familii fără apă caldă? Păi și cine 
a rezolvat problema? Păi cum cine: „oame-
nii președintelui!“ Nu, nu ai lui Johannis ci 
a lui Gică, același omnipotent și fălos Gică. 
Cum au rezolvat-o? Autoritățile brașovene 
au creeat o firmă de distribuție agent termic 

a primăriei și deunăzi într-o ședinţă de con-
siliu local, au aprobat câteva multe milioane 
de lei pentru asta. Credeaţi cumva că au dat 
banii firmei nou înfiinţate? „Neeeee, cioco-
lata nu vorbește!“ Păi au dat banii tot firmei 
falimentare. Că doar „știe“ dom-le Gică și 
ai lui! „Știe să face și să desface lucruri d-ăș-
tia“! Nu știţi cu ciocolata? Pentru cei care nu 
știu, circula un banc pe facebook: «Ciocăne 

cineva la ușă. „Cine e acolo?“ „Eu sunt, 
iubirea vieţii tale!“„Neeeeee, ciocolata nu 
vorbește!“». Ei bine așa e și cu Gică ăsta al 
nostru, cu „oamenii președintelui“, cu auto-
ritățile brașovene și cu banii de apă caldă și 
cu multe alte chestiuni, când ciocolata le lasă 
gura apă! Acuma ce să zic, oamenii l-au rea-
les. A ieșit la ultimele alegeri locale cu 52,5%. 
Întrebând oamenii din zonele fără apă caldă 

dacă l-au ales au răspuns că da: „Și ce, în vre-
mea lui Ceaușescu nu ne spălam la lighean?“ 
Păi în condițiile astea cum să nu fie măndri 
Gică și-ale lui autorități de făloșenia lor? Nu 
numai că este mândru dar și-a și afișat-o – pe 
drumul spre Sânpetru – priviți în poză. Așa 
că cei cu „ligheanul“: mergeți să priviți și să 
luați lumină de la autorități, căci după cum 
vedeți în poză: lumină vi se dă! 

Parlamentul este cea mai 
reprezentativă instituție 
a statului. Ea trebuie să se 
bucure de cel mai înalt respect 
și trebuie să aibă și forța de a 
acționa în numele cetățenilor 
pe care îi reprezintă pentru 
aflarea adevărului. Poate 
că acum nu se află în topul 
românilor în materie de 
instituţii, dar încrederea lor 
poate fi recâştigată. Cum? Prin 
activitatea fiecăruia dintre 
noi, parlamentarii. Prin legi 
mai bune, care să-i respecte 
pe cetăţeni. Şi prin aflarea 
adevărului.

Făloșenia  lui  Gică S. 
și mândria autorităților 
brașoveneAccinte
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Despre vaccinare și vaccin

În primul rând, spațiul public 
este invadat de opinii antivac-
cinare. Sunt uimit de faptul că 

oameni cu pregătire intelectuală 
se opun vaccinării copiilor. Lipsa 
de încredere în vaccinare este 
exploatată atât de tare încât vacci-
nul a ajuns în situația de a fi con-
siderat un pericol pentru sănătate. 
Victimele acestei propagande agre-
sive și făcute cu mare pricepere își 
produc, iată, efectele.

În al doilea rând, lipsa vaccinu-
rilor sau stocurile tot mai subțiri 
au făcut imposibilă acoperirea 
tuturor nevoilor. Aici se impun 
anchete ale organelor specializate 
ale Ministerului Sănătății, și chiar 
și ale altor instituții de control. Și se 
impune și îndreptarea legislativă. 
Ministerul Sănătății a pus în dezba-
tere publică un proiect de lege pri-
vind vaccinarea, iar în această peri-
oadă se va cristaliza o lege care sper 
să rezolve odată pentru totdeauna 
această problemă. Deocamdată 
însă, coroborate, „atacurile“ la 
adresa vaccinării fac victime și vul-
nerabilizează comunități întregi.

Vaccinurile  
nu provoacă autism

Unul dintre cele mai des invo-
cate motive pentru a refuza vac-
cinarea ar fi posibilele efecte 

secundare grave ale vaccinurilor. 
Adversarii vaccinării acuză pre-
zența de metale grele în seruri 
și faptul că ar provoca autism. 
Prezența metalelor grele în seruri 
este interzisă de Agenţia Europeană 
a Medicamentului. Iar în ceea ce 
privește autismul, reproduc spu-
sele reprezentantului Organizației 
Mondiale a Sănătății, care ne-a 
vizitat de curând: „Vaccinurile 
sunt sigure, nu provoacă autism, 
sunt studii care atestă acest lucru“ 
(Zsuzsanna Jakab, director regional 
al Biroului OMS pentru Europa). 
Vizita doamnei Zsuzsanna Jakab a 
fost determinată de situația gravă a 
vaccinării în țara noastră, o situație 
recunos cută și de către premierul 
Sorin Grindeanu.

Academician Victor Voicu: 
„Institutul I. Cantacuzino 
este un institut de securitate 
națională“

Dar publicul din România 
s-a confruntat și cu alte pro-
bleme. Punerea pe linie moartă a 
Institutului I. Cantacuzino, fabri-
cantul nostru de vaccinuri, ne-a 
obligat să importăm. Procedurile 
de achiziție sunt complicate, au 
fost făcute în salturi, iar stocurile 
au suferit.

Scriam într-un articol pu blicat 

anul trecut, că ultimii ani din viața 
institutului au stat sub semnul 
managementului defectuos, 
dar și al unor jocuri de inte rese. 
Competitorii internațio nali și-au 
frecat mâinile de bucurie atunci 
când institutul nostru s-a prăbu-
șit. Piața vaccinurilor presupune 
mulți bani. Mai mult, Institutul 
Cantacuzino are și spații și terenuri 
de mare valoare pe piața imobi-
liară. Revenirea în coordonarea 
Ministerului Sănătății, după ce a 
fost „plimbat“ pe la Edu cație și 
Cercetare, ar trebui să fie de bun 
augur. Un ma nagement compe-
tent, dar și o decizie politică de 
a readuce institutul în poziția de 
producător de vaccinuri (și nu 
numai) sunt obligatorii. Institutul 
Cantacu zino are valoare medicală, 
valoare în cercetare, valoare edu-
cațională (se impune des chiderea 
către facultățile de medicină), 
valoare socială și, nu în ultimul 
rând, valoare strategică.

Domnul academician profesor 
dr. Victor Voicu mi-a spus direct: 
„Institutul Cantacuzino este un 
institut de securitate națională 
pentru prevenția multiplelor boli, 
mai ales acum, în situația circula-
ției continue a migranților“.

Institutul are și o valoare sim-
bolică. Fondatorul său, stabilit 
prin Decret Regal la 1921, pro-
fesorul I. Cantacuzino, este reper 
al identității noastre. Domnia-sa 
a muncit și a studiat enorm și 
ne-a lăsat o moștenire pe care 
suntem obligați să o predăm cel 
puțin intactă, dacă nu mai bună, 
gene rațiilor care ne urmează. 
Profesorul nu a lăsat moștenire 
nației române un simplu labora-
tor. Institutul a funcționat și și-a 
făcut treaba și în perioada inter-
belică, și în timpul celui de-al doi-
lea război mondial, și în vremurile 
comuniste. Este o instituție-sim-
bol, parte a științei medicale a 
lumii.

Ce e de făcut?

Legea vaccinării trebuie adop-
tată. Legea nu este despre obliga-
tivitatea vaccinării, doar reglează 
situația actuală, o aduce, ca re guli 
și proceduri, la nivelul unui stat 
european. Eu consider că autorită-
țile, medicii și personalul medical 
trebuie să convingă oamenii, fami-
liile, de beneficiile vaccinării, nu să 
introducă vreo obligativitate. Un 
„om convins“ este un câștig pen-
tru societate, un om obligat se va 
opune prin orice mij loace. Avem 
nevoie, pe lângă lege, de ample 
campanii de informare. Ca medic, 
spun doar atât: oameni buni, vacci-
nați-vă copiii!

P.S.:  Doar copiii sănătoși pot fi 
vaccinați. 

Prof. Dr. MSc.  
Alexandru Vlad CIUREA

România nu este o țară coerentă, 
cursivă, funcțională. România 
este mereu ruptă. Este ruptă 

între unguri și români, între băsiști și 
antibăsiști, PSDiști și anti-PSDiști, e 
ruptă între cei care vor familia tradiți-
onală și cei toleranți și înțelegători cu 
toți oamenii, indiferent pe cine iubesc. 
E ruptă între cei de la țară, cu lumea lor, 
total diferită, și cei de la oraș, unde soci-
etatea s-a diluat încercând să copieze 
formele văzute în vest. E ruptă între cei 
ce fac, și cei ce așteaptă să facă alții.

Dar cea mai gravă ruptură, cea care 
ne blochează dezvoltarea, este ruptura 
dintre politic și plebe. Ruptura dintre 
factorul decizional și factorul căruia i se 
adresează decizia. Ruptura dintre unde 
suntem NOI și unde cred EI că suntem.

Cei ce administrează țara asta, de sus 
până jos, ar trebui, în teorie, să ia decizii 
care să ne facă viața mai ușoară și să ne 
facă mai productivi în activitățile noas-
tre. Exemplele pot fi de ordinul mili-
oanelor – de la cât de ușor ne plătim 
taxele, la cât de ușor se obține o autori-
zație de construcție, dacă te apucă așa, 
un chef de a-ți face o casă nouă, la cât de 
ușor o intabulezi, la final, dar și la cât de 
ușor traversezi o stradă, la cât de plăcut 

este momentul căsătoriei (cu referire 
strict la oficierea căsătoriei civile), la 
cât de ușor radiezi un autovehicul, la 
cât timp pierzi sa îți faci un buletin nou, 
sau un pașaport, sau un carnet de șofer.

Doar că… aici apare ruptura. Cei 
care ar trebui să decidă schimbarea 
sistemului în mai bine, nu se izbesc de 
aceleași probleme ca noi, oamenii sim-
pli, oamenii REALI ai țării acesteia. Un 
parlamentar, sau un președinte de con-
siliu județean, sau un primar, credeți 
că merge vreunul să își plătească taxele 
personal? Când și pe cine dintre poten-
tați ați văzut ultima oară stând la coadă 
să rezolve vreo problemă la un ghișeu?

Vă aduceți aminte de momentul 
penibil cu Tăriceanu, care sărise coada 
de sute și sute de oameni? A fost ghini-
onul lui că l-au filmat, pentru că TOȚI 
ceilalți fac la fel. Mă rog, atunci când tre-
buie să se prezinte personal, să li se facă 
poze, sau așa ceva (deși se aud bârfe că 
atunci cand i-a înnoit carnetul soției, i-a 
trimis poliția acasă, același Tăriceanu). 
În rest, își trimit săgețile să rezolve pro-
blemele acestea mici și mărunte.

Și atunci de unde să știe EI cum 
trăim NOI? Când totul se rezolvă cu 
un telefon și un umil „să trăiți!”, sigur 

că România pare un sistem funcțional, 
un mecanism bine uns, care merge 
perfect. Iar ceea ce merge perfect, nu 
ai de ce să îmbunătățesti, nu? Că doar 
cozile nu există, din moment ce tu nu 
le trăiești, lipsa de amabilitate a funcți-
onarului nu există, din moment ce toți 
ți se adresează cu „să trăiți!”, aberațiile 
birocratice nu există, din moment ce tu 
vezi numai reultatul final – problema a 
fost rezolvată, transpirația celui care a 
alergat în zece locuri pentru tot atâtea 
hârtii stupide nu e a ta și nu îți miroase 
neplăcut. Exact ca struțul, care își bagă 
capul în pământ, pe principiul „ce nu 
văd, nu există!“

Doar ca problemele există, dom-
nilor. Ele există și ne mănâncă nouă 
nervii și sănatatea, zi de zi. Dacă acum 
câțiva ani radiai o mașină doar în baza 
unui contract, acum trebuie să te duci 
cu 5 (cinci!!!) copii după factura la 
ghișeu, să obții o ștampilă pe fișa de 
înmatriculare, dar și un certificat de 
neurmărire fiscală! Ceea ce rezolvai în 
3 minute înainte (trei minute după ce 
stăteai ore în șir la coadă, e drept, dar 
pierdeai numai trei minute cu funcțio-
narul de la ghișeu), acum îți ia trei zile. 
Ca să îți trimiți copilul în vacanță, cu 

clasa, în altă țară, îți mai mănâncă trei 
drumuri la notar, la Xerox, la spitalul 
de nebuni… Pentru ca să intabulez o 
construcție am făcut până acum patru 
drumuri între Inspectoratul de Stat și 
primăria localității unde e construcția, 
și încă nu s-a terminat. Etc etc etc….

Problemele există, ne ucid bucuria 
de a trăi, ne epuizează energiile crea-
toare, ne distrug orice chef de a fi mai 
„întreprinzatori“ decât am fost ieri. Iar 
în final, ne condamnă la un trai mai 
prost, mai sărac, mai nefericit decât 
l-am putea avea.

Doar pentru că voi, decidenții, nu 
coborâți între noi, cei asupra vieților 
cărora decideți cum să se desfășoare. 
Prin legile pe care le faceți, prin modul 
în care dimensionați instituțiile (cum 
naiba la toate instituțiile statului e 
mereu coadă???).

De aceea este foarte important să vă 
schimbăm cât mai des, să nu uitați cum 
arată viața reală. A NOASTRĂ.

Și atunci, numai atunci, poate va fi și 
România o singură țară. Aceeași pentru 
toți. Bună.

Șerban ȘOVĂIALĂ,  
consilier local independent al 

Brașovului

 17 decese din cauza rujeolei și 3.447 de 
îmbolnăviri cu aceeași boală sunt cifrele recente 
care descriu o situație periculoasă: avem epi demie 
în România! Suntem focar de infecție cu rujeolă în 
spațiul Uniunii Europene. Aceste statistici vin după 
un final de an 2016 în care, pe lângă rujeolă, aveam 
probleme și cu gripa. Ce se întâmplă cu noi?
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De la soldatul la mercenarul român

Perorația lui, nervoasă, arti-
ficial panicată, m-a trimis 
cu gîndul la momente, mai 

mult sau mai puțin eroice, legate 
de soldatul român. Nu le evoc, le 
știm cu toții, cunoaștem și „gena“ 
din care ne tragem, însă este lim-
pede că, în orice împrejurare, în 
situații tragice de prea multe ori, 
soldatul român a luptat pentru 
Patrie. Așa i s-a indus, prin educa-
ție – atîta cîtă avea fiecare – prin 
tradiție – mai toți avînd în spate 
sînge vărsat de cei apropiați – 
prin instrucția de front. Precar 
înarmat, prost hrănit dar îndeo-
sebi PROST condus a căzut pe 
cîmpul de luptă, a fost rănit, s-a 
întors acasă cu sechele pe viață.

Îmi vine în minte, apropo de 
curajul și eroismul soldatului nos-
tru, dincolo de aprecierea, nu are 
importanță căruia dintre aliații 
vremelnici că „trupele române 
sînt absolut extraordinare“, un 
răspuns al generalului Hans 
Speidel, comandant al forțelor 
terestre din Europa Centrală dat 
celebrului ziarist american Cyrus 
Sulzbeger. La întrebarea „Care au 
fost cele mai bune trupe ale Axei 
în afară de germani? Finlandezii, 
croații, ungurii…?“ Speidel a dat 
următorul răspuns: „NICI UNUL 
DINTRE ACEȘTIA.ROMÂNII. 
DAȚI-LE ȘEFI BUNI ȘI NU 
VEȚI GĂSI TRUPE MAI 
BUNE“! Nu a spus-o un român, 
un patriot considerat probabil 
naționalist de către cei racordați 
la diverse „conducte de bani“ din 
afara țării, ci un general NATO.

Care este acum condiția 
soldatului român? Mai 
există el, în accepția istorică 
a termenului? Mai avem 
Armată? Sînt întrebări 
legitime, într-o țară unde 
un politician amator, ajuns 
la vîrful statului spunea, 
în anii 90, că nu mai avem 
nevoie de Armată, că nu ne 
mai amenință nimeni…

Într-o țară unde a fi patriot 
înseamnă o rușine… unde tinerii 
sînt intoxicați conform „rețetelor“ 
aplicate de exportatorii de demo-
crație, pe principiul UBI BENE 
IBI PATRIA, unde a plouat cu 
generali făcuți „la apelul de seară“, 
în care, un președinte sau altul au 
aruncat pe toți neica nimeni cu o 
ploaie de decorații…„DAȚI-LE 
ȘEFI BUNI“ îndemna Speidel.
De fapt, țara are nevoie de „ȘEFI 
BUNI“, nu de personaje grobi-
ene, schizoparanoice, ahtiate după 
putere și bani, gata oricînd să-i tră-
deze pe cei pe care îi disprețuiesc. 
Armata nu poate fi altfel decît Țara. 
Cu o dotare absolut mizerabilă, 
de la efecte pînă la avioanele luate 
la mîna a treia, cu comandanți, la 
vîrf, numiți pe principii de cume-
trie, interesați de aplicarea vechii 
zicale „În armată nu se fură, se 
completează…“ Unii dintre acești 
beneficiari ai „ploii de stele“ nu au 
acționat vreodată într-un teatru de 
operațiuni, nu au condus măcar 
un pluton dar, la momente festive, 
îmbracă, fără rușine, ca niște mai-
muțoi, uniformele și își etalează 

decorațiile.
Scriu aceste rînduri cu durere. 

Dacă ar fi să măgîndesc doar la 
bunicul meu Ion, căzut în pri-
mul război mondial, care a lăsat 
o văduvă cu opt orfani, între care 
tatăl meu care avea doar două săp-
tămîni… Tatăl meu, care a făcut, 
ca un soldat disciplinat, tot frontul 
celui de-al doilea război mondial, 
a fost distins cu decorații impor-
tante, atît românești, cît și ale alia-
ților, pentru ca apoi să fie aruncat 
afară, „ca o măsea stricată“, așa 
spunea, și dat pe mîna securității…
Tatăl meu, care a iubit uniforma 
pe care nu a mai îmbrăcat-o nici-
odată și care avea o deviză pe care 
copil fiind nu am înțeles-o prea 
bine, „ROMÂNE, AJUTĂ-L PE 
ROMÂN SĂ ÎNVINGĂ“. El care 
nu a vorbit niciodată de rău, nici 
Armata – așa cum ajunsese ea – 
nici Țara care nu l-a mai vrut…

Și acum întrebarea: mai există 
soldatul român? În contextul 
actual, pe fondul unei strategii 
perseverente, dirijată din afară și 
executată cu zel dinăuntrul țării, 
categoric NU. Avem mercenari, 
nu soldați.Sînt cei care, împinși 
de sărăcie, se angajează în armată, 
cu speranța că vor fi trimiși în 

Afganistan, Irak, Kosovo sau mai 
știu eu unde, pentru a face bani 
să-și cumpere un apartament, pen-
tru a trăi decent.Din cînd în cînd 
unii dintre ei se întorc în sicrie aco-
perite cu drapelul tricolor.Urmează 
înmormîntări cu onoruri militare, 
avansări în grad post – mortem, 
oarece reparații materiale pentru 
familii…Dureros! Șefii lor, nu mă 
refer la cei din teatrul de operați-
uni , trimit coroane sau se „deran-
jează“ ei înșiși, pentru a fi văzuți și 
filmați la înmormîntări, asta dacă 
nu au altă treabă, mai importantă, 
după care nu le mai pasă decît de 
propriile interese, grade, prospe-
ritate, relații sus-puse…Și cum 
scriam, să „completeze“…că are 
„balta“ pește…

Domnișorul care m-a provocat 
să scriu aceste rînduri vrea 50 – 
60.000 de soldați! De unde? Și CE 
FEL DE SOLDAȚI? Să lupte cu 
rușii, își dorește el. Cum? În ismene 
– dacă nu le-a prăduit și pe acelea 
cel numit „ministrul ismenelor“ – 
ca la Mărășești? Un veteran, dintre 
ultimii aflați în viață, îmi spunea, 
cu amărăciune, că, în acești ani, s-a 
ajuns la starea în care era România, 
moral, economic, politic etc. îna-
inte de cedarea Ardealului…

Atunci, mai existau români dispuși 
să lupte pentru patrie. Soldații care 
„au fost cei mai buni“, după cum 
afirma generalul Speidel. 

De la SOLDATUL LA 
MERCENARUL ROMÂN 
s-a trecut, într-un timp 
istoric extrem de scurt, 
cu o iresponsabilitate ce 
poate fi numită trădare.
În fond, și Armata a fost 
„prăbușită“ ca și industria, 
agricultura, cultura, 
sănătatea, învățămîntul…
și toate celelalte. Românilor 
le-au fost băgați pe gît – cu 
complicitate criminală din 
interior – conducătorii, 
vorba unui emanat 
oligofren, „care trebuie”. 
Aceștia și-au făcut „datoria”. 
Doamne, ferește-ne de 
un război.Altul decît cel 
româno – român, aflat în 
plină desfășurare.

Eduard HUIDAN

 Citeam niște site-uri pe net, 
mai de dimineață și am văzut 
cu mare surprindere și emoție 
că în Brașov se întâmplă și 
lucruri bune. Inițial am vrut 
să arunc cafeaua, am crezut că 
este de la cafea, că o fi stricată, 
dar nu, nu era de la cafea. Cu 
multă suspiciune, am citit 
că s-a inființat o asociație de 
turism care – dacă este să te iei 
după spusele lor - cică va creea 
programe de dezvoltare pe 
termen lung

Pe termen lung în Poiana Brașov? Pe 
termen lung în turismul românesc? 
Adică ei, acești patroni, vor să mă facă 

sa cred că hotelierii și proprietarii de pensiuni 
din Poiana Brașov nu se vor mai comporta de 
parcă au căștigat stabilimentele la barbut și 
le-au mizat din nou la un pokeraș, iar între 
timp se grăbesc să mai tragă ceva cașcaval de 
la fraieri, drept pentru care costă un sfărșit de 
săptămâna mai mult ca în Elveția la cinci stele 
plus? Ar fi bine, ar fi frumos, adică este bine 
dacă se și întâmplă aceste programe. Nu fie cu 
supărare, dar e cam mult să mă coste un week-
end la Poiană căt 8-9 zile în Austria, cu tot cu 
benzină. Aceste programe pe termen lung și 
colaborarea cu companii străine de turism 

din Austria, Franța sau Italia – așa cum zic 
aceștia - poate îi mai destupă pe unii dintre 
ei la cap. Această asociaţie de Turism Poiana 
Brașov vrea să atragă proiecte de investiţii. 
Asociația, această domnișoară zice că – per-
sonal deocamdată privesc această asociație 
ca pe o fată mare neprihănită și o cred –  asta 
zice că va mări domeniului schiabil spre 
Râșnov, doamne-ajută,  cică va dezvolta un 
Snow Park în zona Ruia pentru separarea tra-
ficului de schiori și snowboarderi, acesta fiind 
un punct de atracție pentru cei ce practică 
aceste sporturi. Au de gând să dea naștere și 
unui festival de Jazz, nu sună rău,  da să nu ne 
trezim cu vreo cezariană financiară, nu știu, 
vedem. Pentru timpul verii, se vor reanaliza 

traseele de drumeţii, si se vor dezvolta și pro-
mova trasee de mountain biking și se va face 
un parc de aventură precum și un Aqua Park 
pentru toate sezoanele. Sună bine ce promit 
băieții aștia, vedem, vă ținem la curent. Dar 
totuși trebuie să dezvălui cireașa de pe tort. 
După cum urmează: Această inițiativă a 
început acum aproximativ un an și jumătate 
însă ca orice lucru bun sau care pare bun în 
Romțnia lucrurile se amână Sine Die sau nu 
se fac. Eu unul sunt un îndrăgostit iremediabil 
de cealalta fata, fata care se numește Poiana 
Brașov, o iubesc la nebunie. Este aproape o 
psihoză, așa că vedeți ce-i promiteți și nu o 
faceți să plângă, că ați belit-o cu mine !

Bogdan GABRIEL

 Un domnișor comentator, cu barbă de trei zile, 
neîngrijită, care dădea impresia de nespălat, excitat 
la culme de o sorosistă gușată, care anunțase că 
ne paște dacă nu o confruntare cu rușii cel puțin 
un război civil, adică româno –   român, striga pe 
un ton guițat, de clapon, la o televiziune oarecare, 
că avem nevoie urgent, dacă s-ar fi putut chiar în 
noaptea care urma, de mobilizarea a 50 – 60.000 
de soldați. De unde, nu a spus. Ce s-a întîmplat cu 
Armata, cu, să-l numesc generic, soldatul român 
în ultimii ani, cum se zice, mucles.Țară, țară, vrem 
ostași, vorba jocului nostru din copilărie, și cam atît

Se trezește turismul la viață?
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Aula Universității „Transilvania“ din 
Brașov va găzdui luni, 15 mai 2017, de 
la ora 09.00, Conferința  „Gestionarea 

durabilă a pădurilor și certificarea forestieră”. 
Cu acest prilej, se lansează în România siste-
mul de certificare forestieră PEFC™.

Certificarea pădurilor este un sistem 
voluntar de inspecție și de urmărire a lem-
nului și a altor produse forestiere exploa-
tate sau recoltate conform unui set strict de 
reglementări. Certificarea nu se reduce doar 
la arborii care se taie. Aceasta ia în consi-
derare și bunăstarea socială și economică a 
angajaților din domeniul forestier, precum și 
a comunităților locale.

Certificarea PEFC™ este  
cea mai răspândită pe glob

Certificarea pădurilor a fost lansată după 
Conferința de la Rio din 1992 pentru a 
proteja pădurile de practici de exploatare 
distructive ce duc la dispariția acestora. 
Există peste 50 de sisteme diferite de certi-
ficare forestieră în lume.

Cele mai răspândite programe de certifi-
care internațională sunt Forest Stewardship 
Council (FSC®) și  Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
(PEFC™). Sistemul de certificare PEFC™ – 
în traducere, Programul pentru Aprobarea 
Certificării Forestiere – se aplică pe două 
treimi din pădurile planetei. Cele două 
programe se adresează unor condiții de 
piață diferite: FSC® este mai adecvat mari-
lor proprietăți forestiere și pune accent pe 

conservarea biodiversității, iar  PEFC™ este 
mai adaptat pentru proprietățile private de 
mici dimensiuni, prioritară fiind gestionarea 
pădurii conform unui plan de management 
durabil.

Certificarea PEFC™ va fi disponibilă 
pentru proprietarii de păduri și 
operatorii economici din România

Spre deosebire de FSC®, ce se bazează 
pe standarde internaționale, certificarea 
PEFC™ presupune crearea și adoptarea de 
standarde specifice adaptate particularită-
ților fiecărei țări. Standardele pentru gesti-
onarea durabilă a pădurilor sunt elaborate 
și adoptate mai întâi pe plan național, după 
care se auditează și se aprobă la nivelul 
PEFC™ International.

Pentru a fi recunoscute de către PEFC™ 

International, standardele se stabilesc în 
conformitate cu un cod de bune practici și 
cu respectarea cerințelor de transparență, 
consultare și de luare a deciziilor prin con-
sens. Certificarea este valabilă cinci ani și 
este însoțită de un mecanism de urmărire a 
materialului certificat de la pădure la produ-
sul final și invers.

La conferință vor participa 
specialiști reputați, români 
și străini, în domeniul 
managementului forestier

În cadrul evenimentului vor susține 
prezentări: Thomas Egger (director SAB, 
Elveția), Peter Niederer (manager de proiect 
SAB), dr. ing.  Liviu Nichiforel și conf. univ. 
dr. Marian Drăgoi (Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava),  István Tőke (președinte 

PEFC™ România), dr. ing. Aureliu-Florin 
Hălălișan (Universitatea „Transilvania“ din 
Brașov), Bogdan Ioan Tudor Todoran și 
Cătălin Tobescu (președinte și, respectiv, 
vicepreședinte, Federația Proprietarilor de 
Păduri și Pășuni din România „NOSTRA 
SILVA“).

La conferință vor participa reprezentanți 
ai asociațiilor de proprietari, companiilor, 
ONG-urilor și structurilor patronale din 
domeniul silvic. Vor fi prezenți demnitari 
și oficiali români, precum și ambasado-
rul Confederației Elvețiene în România 
– Excelența Sa Dl. Urs Herren și dl. Ben 
Gunneber (CEO și Secretar General al 
PEFC™ Internațional).

Evenimentul este parte a Programului 
de cooperare elvețiano-român vizând redu-
cerea disparităților economice și sociale în 
cadrul Uniunii Europene extinse.

Programul de cooperare a demarat în anul 
2010 și este finanțat de Consiliul Federal 
al Elveției. Proiectul „ Întărirea capacității 
asociațiilor proprietarilor de păduri pen-
tru un management forestier durabil” este 
derulat în România, în parteneriat, de către 
Asociația ROMONTANA, Fundația „Open 
Fields”, Federaţia Proprietarilor de Păduri și 
Pășuni „NOSTRA SILVA”, Centrul Elvețian 
pentru Regiunile Montante (SAB) și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Universitatea „Transilvania” din Brașov este 
partener al conferinței.

Detalii suplimentare despre eveniment 
pe conferinta.romontana.org.

Un nou sistem de certificare forestieră

Oferim, la prețuri corecte, servicii de transport cu 
platforma de dimensiuni 450x210, recuperări din off 
road, asistență tehnică rutieră (ajutor la pană, ajutor 
la pornire 12/24v, alimentare de urgență, scoaterea 
combustibilului greșit din rezervor, deschiderea ușilor 
blocate sau închise cu cheile înăuntru. etc) Contact: 
tel. 0730.126.218, email: contact@peplatforma.ro

Asistență rutieră, transport 
cu platforma, recuperări din off road
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Deși a mai cochetat cu echipa 
mare, nu i-a fost dată 
deplină încredere, astfel 

încât tânărul hocheist brașovean a 
fost nevoit să traverseze Oceanul, 
jucând în Canada, remarcându-se 
la Toronto Predators. Acum, Vasile 
Andrei se întoarce acasă și va deveni 
,,lup“, cu acte în regulă. În vârstă de 
18 ani, Vasile Andrei este un atacant 
de clasă, care are viteză și tehnică.

„A venit momentul să promo-
văm definitiv primul produs al 
hocheiului brașovean, în echipa de 
seniori. Este vorba despre Vasile 
Andrei, care, din punctul meu de 
vedere, reprezintă o mare speranţă 
a noastră. M-am întâlnit astăzi cu 
el și cu Kovacs Laszlo, unul din 

antrenorii lui și i-am adus la cunoș-
tinţă că, începând de astăzi, face 
parte din lotul echipei de seniori. 
Practic, de astăzi, Vasile Andrei este 
un jucător profesionist al Coronei 
Wolves. Am așteptat ani de zile 
momentul acesta, sunt convins 
că va fi un moment de bun augur 
pentru hocheiul brașovean și o 
motivare pentru ceilalţi tineri jucă-
tori brașoveni. Îl asigur pe Vasile 
Andrei de tot sprijinul și susţinerea 
mea. Din acest moment, tot ce ţine 
de reușita sa, este legat de voinţa 
și determinarea lui. Îi urez succes 
și cât mai multe reușite alături de 
echipa noastră”, a declarat Emilian 
Cernica, președintele secţiei de 
hochei Corona Brașov Wolves.

Juniorul Vasile Andrei, a fost 
legitimat în echipa „lupilor”!
 Unul din cei mai buni jucători produşi de Centrul 
de Juniori de la Corona Braşov, Vasile Andrei, a 
ajuns cu depline drepturi în lotul primei echipe! 

În pauza meciului FC Brașov – Dacia Unirea Brăila, 
din liga secundă, a fost organizat la stadionul Tineretului 
un moment emoţionant. Grupele de copii născuți în 
2005 și 2009 ale clubului brașovean au venit la marginea 
suprafeţei de joc, iar micuţii fotbaliști au fost premiaţi, 
pentru rezultatele obţinute recent la un turneu, „Cupa 
Viitorul“, desfășurat la Pitești. „Au fost meciuri foarte 
bune, echilibrate. Cu grupa 2009 am luat startul cu două 
echipe, care au jucat finala între ele, deci am adus acasă 
două medalii. Mai mult, Tudor Mihăilă a fost declarat 
cel mai bun portar al turneului. Cu grupa 2005, am 
câștigat locul trei“, ne-a declarat Lucia Cormoș Ghioc, 

antrenorul grupelor de copii de la FC Brașov. Clipele 
emoţionante nu s-au oprit aici, pentru că tinerii fotba-
liști au dorit să salute galeria și au alergat de zor spre tri-
buna a doua, unde suporterii i-au aplaudat și au recurs 
la cunoscutul salut islandez, în variantă brașoveană, 
scandând „steagu’, steagu’!“ și „suntem mândri de voi!“ 
Copiii au recurs apoi la încurajările învăţate de la cei 
mari și au scandat, la rândul lor: „Steagu’ nu moare!“

A fost ca o predare de ștafetă, de la echipa de seni-
ori, care avea să piardă și să spună adio promovării și 
foarte tinerii jucători „stegari“, care pot asigura viitorul 
acestui club.

Joi s-a încheiat sezonul oficial pentru handba-
listele de la Corona. Chiar dacă vizau și visau o 
calificare mai departe în Cupa României, hand-

balistele brașovene au capotat lamentabil, în prim-
nul tur al competiţiei. Echipa pregătită de Dragoș 
Dobrescu, antrenorul care a condus cu acest prilej 
ultimul meci al Coronei, a cedat surprinzător acasă, 
în faţa CSM-ului Bistriţa, echipă care se califică mai 
departe în Cupă. A fost 29-25 pentru Bistriţa, victo-
rie care se profila chiar după prima parte a meciului, 
pe care echipa bistriţeană a închiat-o cu avantaj clar: 

16-10. În acest fel, handbalistele de la Corona pleacă 
în vacanţă mai repede decât ar fi vrut suporterii, după 
un sezon ratat, în urma unor sincope și fluctuaţii greu 
de explicat. De altfel, în ultima vreme nu mai puţin 
de patru antrenori s-au ocupat de pregătirea echipei: 
Bogdan Burcea, Mariana Târcă, Dumitru Berbece și 
Dragoș Dobrescu, un record în prima ligă handbalis-
tică! Pentru următorul sezon se profliează însă schim-
bări importante pe banca tehnică și în lotul Coronei, 
cu atât mai mult, cu cât cel puţin Crăciun și Dedu nu 
vor mai continua la Brașov. 

Pagină realizată de Dorin DUȘA

Duminică, de la ora 18,30, în Sala Sporturilor, se va juca „derby-ul 
promovării în Liga I de futsal! Brașovul ar putea avea din nou o repre-
zentantă în primul eșalon al fotbalului în sală, în competițiile FRF. 
Echipa de futsal Celta Brașov-Colțea 1920 are șansa să promoveze în 
prima ligă, dacă obține cel puțin un egal în meciul cu Imperial Wet 
Miercurea Ciuc. Momentul este unul inedit, nemaiîntâlnit în sportul 
românesc, pentru că jucătorii echipei brașovene nu au salarii și joacă 
din plăcere! După 17 runde, băieții pregătiți de Radu Burciu au 45 de 
puncte, cu 3 mai multe decât adversara din acest meci. Ar fi o promo-
vare istorică pentru noua echipă de futsal a Brașovului care ar da șansa 
iubitorului de fotbal de sub Tâmpa să vadă din sezonul viitor, pe viu, 
cele mai bune echipe din România.

FRF va trata cu maximă seriozitate acest joc și a delegat o brigadă 
formată din Gabriel Gherman și Marian Ivănescu, doi foști arbitri 
internaționali, care vor asigura ca spectacolul sportiv să fie la înălțime 
și din punctul de vedere al corectitudinii pe teren. De asemenea, la 
finalul jocului, indiferent de scor, ambele formații vor fi premiate de 
reprezentanții FRF, pentru bunul parcurs din actualul sezon.

„Avem o șansă mare și vrem să scriem istorie pentru Brașov. 
Suntem un grup tânăr, entuziast, unit și cu o dorință maximă de reu-
șită. Am avut un sezon greu dar am reușit să ne păstrăm cumpătul și 
să ajungem aici, unde putem să le oferim fanilor noștri un moment de 
bucurie maximă, de asemenea să readucem Brașovul în elita fotbalu-
lui românesc. Vom juca pentru oraș, pentru iubitorii de fotbal, pen-
tru noi și pentru acest club care chiar s-a straduit să ne ofere condiții 
optime și vreau să-i mulțumim pe toți cu o promovare. Nimeni nu are 
salarii la această echipă dar acest aspect nu contat nicodată la noi în 
vestiar“, a declarat Radu Burciu antrenor/jucător Celta Brașov Futsal.

Corona a fost eliminată 
din Cupa României!

Predare de ştafetă

Joacă din plăcere 
în Liga I de futsal!


