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Oraș vechi, caut administra-
tor nou“. Așa ar suna un 
anunț de mică publicitate 

dat, dacă acest lucru ar fi posibil, 
de orașul Brașov. Și este în logica 
elementară a lucrurilor pentru că, 
de niște ani încoace, Brașovul este 
un oraș administrat din ce în ce mai 
prost. Un oraș care beneficiază de 
așa-ziși administratori, unii dintre 
ei democratic aleși prin voința (unii 
i-ar spune inconștiență) brașoveni-
lor (și/sau celor deveniți brașoveni 
peste noapte). Efectul oboselii edi-
lilor municipiului Brașov (și haideți 
să o numim, în continuare, „obo-
seală“, măcar din jenă față de lipsa 
lor de jenă) se vede nu de azi, nu 
de ieri, ci de cîțiva anișori. Este sufi-
cient a ne uita (fără a face un efort 
major de memorie) la ultimele două 
ierni: deszăpezirea s-a făcut, în prin-
cipal, cu cauciucurile participanților 
la traficul auto (și vă rog, nu mă luați 
cu „uite-l și p-ăsta, pe caniculă, vor-
bește despre zăpadă“). Firmele abo-
nate la datul zăpezii își făceau apari-
ția în trafic abia mult după siseta și 
cafeluța de dimineață. A angajaților 
lor, nu a noastră, să ne înțelegem. Și 
este suficient a ne aminti de perioada 

2004-2008, cînd, la primii fulgi de 
zăpadă, și primarul, și viceprimarii, 
și o droaie de consilieri locali săreau 
direct în trafic, cu ochii și cu gura pe 
deszăpezitori, de nu mai ajungea un 
fulg pe carosabil.

Cu ani în urmă, în vremuri de 
caniculă, ieșeau pe TOATE străzile 
Brașovului, multifuncționalele cu 
rezervoare de apă și stropitori și nu 
numai că spălau praful, dar răco-
reau asfaltul. Acum? E sărbătoare 
cînd se iese cu... stropitul prin oraș, 
așa că nu trebuie să ne mai mirăm 
că, atunci cînd respirăm, ne trans-
formăm plămînii în saci de praf 
pentru aspiratoare.

Dar să ne oprim aici cu... amin-
tirile. Doar aceste două exemple 
sînt suficiente pentru a demonstra 
că Brașovul este prost adminis-
trat. Tratat cu indiferență, chiar 
cu dispreț. La ora actuală, cu hăi-
rup demn de demult răposatele 
șantiere naționale ale tineretului 
de pe timpul lui Dej (gen Agnita-
Botorca, Salva-Vișeu), primarul în 
exercțiu și administratorul public 
al Brașovului, demarează cîte o 
investiție. Cu surle și trîmbițe, 
evident. Apoi, pe traseu, se vede 

că ceva scîrție. Și încă urît de tot. 
Gen podul spre Sînpetru. Gen 
pasajul FARTEC, unde se stă de 
muuuuulte luni pentru că încă nu 
au soluție tehnică pentru conso-
lidare. Deși soluția ar fi trebuit să 
fie pusă pe masă și aprobată încă 
din faza de planificare. Validată de 
arhitecți și de specialiști în rezis-
tență. Și ar fi trebuit să facă parte 
din dosarul de finanțare a lucrării.

Aceeași administratori ai urbei 
au validat, cu maximă larghețe, 
autorizații de construcții peste 
autorizații de construcții. Fără 
să țină cont că, și în domeniul 
urbanismului există reguli și legi. 
Vorbesc despre cele profesionale, 
nu despre cele administrative. Și 
așa s-a ajuns la o gîtuire sufocantă 
a circulației auto în zona Coresi, 
înspre și dinspre Șchei, înspre și 
dinspre Belvue Residance, înspre 
și dinspre Valea Cetății. La un grad 
inacceptabil de ocupare a terenu-
lui. Călcînd în picioare orice crite-
rii ale bunului simț în construcții 
au validat construcții de blocuri 
peste construcții, de ajungi să te 
holbezi din baia ta în baia veci-
nilor, au aprobat defrișări masive 

și cotropirea arealurilor sălbatice 
cu betoniere și buldozere. Pas cu 
pas, zonele verzi ale orașului au 
fost transformate în deșerturi de 
beton și piatră. Pînă și aranjamen-
tele florale din giratorii au devenit 
acumulări de roci, fiind departe de 
a bucura ochiul trecătorului.

Iar lungul șir al faptelor de 
eroism ale administratorilor ora-
șului în lupta lor acerbă împotriva 
brașovenilor nu se oprește aici. 
Au transformat mai întîi Brașovul 
într-un oraș al mașinilor și, impli-
cit al multor accidente rutiere 
mortale. Apoi, cînd opinia publică 
i-a înghesuit, au trecut la extrema 
cealaltă, transformînd pietonul în 
suveran și ostracizîndu-i pe pro-
prietarii de autoturisme. În ambele 
situații fără să întreprindă o analiză 
de fond, fără studii, fără specialiști. 
Pe simpla lor impresie de atoate-
cunoscători. Dar, despre războ-
iul administratorilor Brașovului 
împotriva brașovenilor, despre 
delirul de grandoare și victimele 
sale, vom dezbate pe larg. Și pe 
lung. Deocamdată, revenim la mica 
publicitate: „Pierdut administra-
tori ai orașului. Declarăm nuli.“

Mica publicitate
Cornelius POPA

Administratorii urbei 
au validat, cu maximă 
larghețe, autorizații de 

construcții peste autorizații 
de construcții. Fără să țină 

cont că, și în domeniul 
urbanismului există reguli 
și legi. Vorbesc despre cele 

profesionale, nu despre cele 
administrative. Și așa s-a 

ajuns la o gîtuire sufocantă 
a circulației auto în zona 
Coresi, înspre și dinspre 
Șchei, înspre și dinspre 

Belvue Residance, înspre 
și dinspre Valea Cetății.  

La un grad inacceptabil de 
ocupare a terenului. Călcînd 
în picioare orice criterii ale 

bunului simț în construcții au 
validat construcții de blocuri 
peste construcții, de ajungi 
să te holbezi din baia ta în 
baia vecinilor, au aprobat 

defrișări masive și cotropirea 
arealurilor sălbatice 

cu betoniere și buldozere. 

Editorial

Un bou pe Calea Vacilor

» pag. 8-9

Boul. Copil fiind eram fascinat 
de animalele mari. Mult timp 
am crezut că boul este un fel 
de mascul feroce care ține în 
stăpânire și ordine o cireadă 
întreagă. A trecut timpul și mi-am 
dat seama că boul e  doar bou. Un 
servitor bun de pus în jug, castrat 
pentru reprimarea unor eventuale 
instincte. În spatele boilor stau 
vacile bune de muls și un taur care 
le „preacinstește“ pe toate. Taurul 
ăsta nu prea se arată dar trimite 
boul în față. Că și boul este la  fel 
de mare ca taurul. Diferența este 
că boul cară iar taurul beneficiază. 
Așa este și în politică. Boul rămâne 
bou. Dar taurului îi trece vremea 
Cine e boul și cine e taurul?
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Contraeditorial

Parcarea supraetajată 
de lângă magazinul Star

Aceasta are două intrări, cea 
de jos, dinspre Spitalul 
Militar și cea de sus, din-

spre Tâmpa, chestie care mi s-a 
părut foarte tare.

Dau să intru în parcare, calea 
de acces spre barieră, adică acolo 
unde oprești ca să iei bilet, mi s-a 
părut destul de îngustă. Mi-am 
spus că asta e, dacă mi-a trebuit 
mașină mare trebuia să mă utilizez 
mai intens în spații înguste. Am 
luat tichet, s-a ridicat bariera, am 
intrat.

Eram pe platforma cea mai de 
sus, cea descoperită. În stânga 
mea, un Polo dă să iasă din locul de 
parcare. Deodată, dinspre planul 
înclinat care aduce mașinile de jos 
urcă o Skodă care a intră direct în 
Polo. Șoferii ies și încep să se certe. 
Românisme…

Cobor un etaj mai jos, a fost 
simplu pentru că gaura era direct 
în fața mea. La ieșirea din planul 
înclinat a venit de jos, din dreapta, 
o mașină care mi-a tăiat fața. 
Avea, cred, prioritate, dar eu de 
unde să o văd, că nu era montată 
nicio oglindă ca să mă pot asigura. 
Frână maxim și niciun eveniment 
neplăcut.

Volan maxim la stânga și dau să 
mai cobor un nivel. Doar că atunci 
când a trebuit să iau din nou stânga 
ca să intru în gaura înclinată care 
duce un nivel mai jos, țeapă.

Gaura este atât de mică încât nu 
ai loc să te încadrezi direct în ea. 
Dacă vii razant lovești cu aripa din 
spate, dacă vii larg riști să lovești cu 
partea din față a mașinii.

Bag două-trei manevre față-
spate ca să mă încadrez în traiecto-
ria perfectă, moment în care bizo-
nul din spatele meu, care oprise la 
doi centimetri de bara mea, a con-
siderat că este necesar să își facă 
simțită prezența cu un claxon și să 
gesticuleze nervos. Nicio intenție 
să dea cu spatele.

Ies din mașină ca să-i transmit 
belitului care scosese capul pe 
geam că dacă nu dă cu spatele eu 
opresc motorul, trag frâna de mână 
și-o las fix acolo, nu vreau s-o zgâ-
rii doar pentru că-i este lui lene să 
bage-n marșarier. Într-un final pri-
cepe și dă cu spatele. Eu încap în 
gaură și mai cobor un nivel.

Determinat să nu mai pățesc 
nenorocirea de mai sus, la cobo-
rârea spre un nou nivel inferior 

mi-am calculat mai bine manevra. 
De unde, frate, parcarea-i cât o gar-
sonieră comunistă iar gaura aia de 
coborâre cât un hublou de subma-
rin. Iar față-spate de trei ori.

Mi-am spus în sine că mi-au 
cam ruginit instinctele de șofer, 
convins fiind că mă puteam totuși 
înscrie pe o trasă perfectă pentru 
a intra din prima în gaură. Totuși, 
cred că așa au crezut și alții care 
și-au lovit mașinile, mărturile 
se găsesc pe pereții parcării. Am 
renunțat.

Dau să urc înapoi la lumină, 
mi-am spus că ar fi bine să găsesc 
un loc de parcare mai aproape de 
ieșirea de pe platforma de sus.

Ajuns la un nivel sub cel mai de 
sus, găsesc un loc de parcare lângă 
o dubă. Dau să parchez cu spatele 

ca să evit problemele de vizibilitate 
la plecare. Același spațiu îngust, 
dă-i iar față-spate până am intrat pe 
trasa optimă pentru a parca.

M-am chinuit să o las în așa fel 
încât să nu deschidă niciun mel-
tean portiera direct în aripa mea. 
Locul de parcare este extrem de 
mic, scurt, îngust. În fine, parchez. 
Ies din mașină să studiez cum am 
pus-o. Nu exagerez, locul de par-
care este cu cinci centimetri mai 
lat în fiecare parte decât mașina 
mea. Iar am dat vina pe mașină, ce 
naiba mi-o fi trebuit mie ditamai 
cazanul…

Doar că în drum spre scări, care 
apropo, nu sunt marcate să vadă 
tot prostul „AICI“, observ că toate 
mașinile erau cam mari pentru locu-
rile de parcare, chiar și cele mici…

Găsesc scările, cobor, ajung 
în piață, îmi fac treba. Vin înapoi 
încărcat cu sacoșe de cumpără-
turi și dau să intru pe aceeași ușă, 
spre scări. Bilet mare pe geam: 
ușa se acționează doar din inte-
rior. Intru în parcare, observasem 
că au lift, îmi spun că tot răul e 
spre bine, oricum îmi rupeau pla-
sele mâna.

Bilet mare pe lift: liftul nu 
funcționează.

După o mică pauză de dez-
nădejde în fața liftului și o mică 
slujbă ad-hoc de pomenire cu 
voce tare a neamurilor adormite și 
neadormite ale celor care au făcut 
și administrează această parcare, 
urc pe scări câteva etaje și ajung la 
mașină. Mă strecor în spatele ei ca 
să pun plasele în portbagaj, repet 
locul este extrem de mic.

Plătesc, urc în mașină și plec. 
Dau să urc spre nivelul de sus 
unde este și ieșirea, rampa îngustă, 
iar manevre față-spate. Diferență 
mare de nivel, nu vezi nimic din 
ce se întâmplă sus, Skoda de la 
începutul articolului n-a avut nicio 
șansă să vadă Polo-ul care dădea cu 
spatele.

Am ieșit din parcare, mulțu-
mit că plecam cu mașina intactă. 
Niciodată nu mai parchez acolo, 
prefer să iau amenzi fără număr, 
prefer să o las pe trotuar în fața 
magazinului Star.

În altă ordine de idei, dacă 
doriți o parcare bună pentru bicle, 
mopede, motociclete, Smart-uri 
și maxim Mini One, recomand cu 
căldură. Alfel nu.

 Trebuia să ajung la piața de la parterul magazinului Star din Brașov, sau Universal așa cum îl știm cei 
mai vechi pe aici. După vreo două ture prin jurul magazinului în căutare de loc de parcare, m-am decis să 
folosesc pentru prima dată parcarea supraetajată construită de Primăria Brașov între magazinul Star  
și Spitalul Militar.

Din ciclul „o dată-n viaţă”:

Sorin BÂSCĂ

Un personaj care parcă împunge, un 
bou, zic unii, din alte vremuri, para-
șutat ministru, Petre Daea, pentru 

cei care vor să-și încarce memoria cu nume 
care nu vor semnifica nimic, a propus ca 
brandul de țară al României să fie OAIA! A și 
argumentat în linia tembelismului manifes-
tat de prea mulți numiți și aleși pe criterii de 
cumetrie: „Oaia e o statuie vie…“ ( I-auzi!!!) 
apoi a adăugat, cu „patriotism fierbinte“, ca 
să fie clar, că „frunză (celălalt nefericit brand, 
bun de tăiat la cîini) are toată lumea dar oi 
ca România, nu“. Lumea rîde, că așa sîntem 
noi. Tembelul vine și cu „Miorița“ ca să-și 
întărească opțiunea și gîndul ne zboară, fără 
să vrem, spre ciobănașul ăla care, în loc „să 

le ia gîții“, vorba „băieților de băieți“, la cei 
care plănuiau să îl omoare, se miorlăie ca o 
femeie acceptîndu-și, liniștit și la locul lui, 
crunta soartă. Curat românește!

Interesant este însă că pășunismul, de dată 
recentă, a mai produs monstruozități mai 
puțin comentate, însă la fel de caraghioase. 
Dacă țineți minte, prin primele guverne 
„libere“, de după 89, printre alte „persona-
lități accentuate“, defazate, expirate bîntuia 
și un pretins „diplomat patriot“, foarte gălă-
gios, ulterior mare țărănist, Petrina. Director 
în Ministerul Afacerilor Externe fiind, acesta 
a propus, împreună cu un alt director, Pop, 
parcă,  în cadru organizat – scena este evo-
cată și de graficianul Eugen Mihăescu în 

remarcabila carte „Între linii“ – ca diplo-
maților români să li se impună uniformele. 
Ce fel de uniforme? Costume naționale, cu 
ițari și ie!!! Adică, așa să reprezinte ei „patria 
nemuritoare“, să știe lumea întreagă cine sînt 
rrromânii și de unde se trag! De opinci n-au 
zis ei, directorii, nimic dar nu cred că amba-
sadorii ar fi fost lăsați să poarte tradiționalii, 
în perioada comunistă, gumari. Și obligato-
riu, la acțiunile de protocol, ar fi trebuit să 
apară fiecare cu oaia lui!

Desigur, întîmplările acestea par a fi 
scoase, ca să rămîn la clișee, „din noaptea 
minții“, însă ele sînt cît se poate de reale. Și 
ne arată unde ne aflăm! Am scris bou și cred 
că am jignit animalul care trage din greu la 

jug. Mai degrabă i-aș putea plasa în categoria 
periculoasă a suficienților care sufocă struc-
turile politice, adminstrative și nu numai. 

Eduard HUIDAN

Boii, oaia și ițarii

Un prieten îmi spunea 
odată că, între un 

suficient, un mediocru 
adică,  și un bou preferă 
boul. Corect! Nu mai adaug 
decît, ca logo, vechea 
noastră zicală, cum că „Ești 
prost, ca o oaie!“ Mai bine 
propunea capra vecinului…
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„La dreapta, pe coridorul de la etajul al doilea”

Așa că, la fel de des, sunt, fără 
voia mea, martorul tăcut al 
expresiei deznădejdii, a dis-

perării, a credinței în divinitate sau a 
altor trăiri la limita suportabilului ale 
aparținătorilor bolnavilor grav, care 
așteaptă în fața acelei uși. Doar câțiva 
dintre ei pot sta așezați, pe băncuța  
învechită și învelită în mușama nea-
gră, pe care, pe cele  trei locuri, se 
pot înghesui în cel mai bun caz patru 
trupuri, unite de solidaritatea unei 
suferințe asemănătoare. Restului nu 
le rămâne altceva de făcut decât să 
stea în picioare, rezemându-se, unii 
de pereții de pe care nu se mai ia 
nimic pe haine de cât au fost de „lus-
truiți“ de către „generațiile“ anteri-
oare de rude ale pacienților, în timp 
ce alții încearcă să se sprijine de cela-
lalte obiecte de mobilier tehnologic 
existente, dintre care caloriferele 
sunt preferate tocurilor ușilor sau 
grinzilor de rezistență. Câteodată, 
însă, locul începe să semene cu por-
țiuni ale unui aeroport paralizat de 
vreun episod de vreme extremă sau 
de vreo grevă spontană, momente în 
care suntem nevoiți să trecem prin-
tre cei care se așează pur și simplu pe 
jos, epuizați de atâta tensiune.

Fețele aparent optimiste ale celor 
care stau în așteptarea unei cât de 
mici scântei suplimentare de veste 
bună sunt copleșite numeric de cele 
ale căror trăsături sunt doborâte 
de durere, de parcă forța gravita-
ției s-ar fi aplicat întreit asupra lor. 
Majoritatea acestora din urmă țin 
strâns în mână ori o iconiță mototo-
lită de neastâmpărul mâinilor care 
o pipăie încontinuu de câteva zile 
cu credință disperată, ori o cărticică 
de rugăciuni pentru bolnavi, în care 
privirea, focalizată aparent în gol, se 
pierde printre șirul acestora .

În marea majoritate a 
timpului, cu doar câteva mici 
excepții, pe holul de la etajul 
al doilea este liniște

O liniște aproape absolută, pe 
care mișcările șoptite ale buzelor 
citind rugăciuni nu reușesc să o 
înfrângă. Singurele momente în care 
îți vine să te evapori de acolo sunt 
vaietele și țipetele bocinde ale unora, 
ori suspinele sufocate ale altora, scă-
pate din adâncul suferinței la aflarea 
declarării decesului celui îndrăgit de 
ei, cei care așteptau o minune dum-
nezeiască ce nu a mai venit.

Abia în acele momente îți dai 
seama cât de importantă ar fi fost 
existența unui loc în care cei ce vor, 
să poată să se roage sau să asiste la 
un serviciu religios, chiar dacă sub 
privirea încremenită a sfinților pic-
tați pe pereți, însă alinați de vocea 
preotului spitalului rugându-se 
pentru vindecarea celor suferinzi.

Poate tocmai de aceea, înțelege-
rea încheiată în 2002 între Patriarhia 
României și Guvern (care a consfin-
țit implicarea statului în asumarea 
existenței preoților în structura de 
personal a tuturor spitalelor și a plă-
ții parțiale a salariului acestora) nu 
ar trebui să ni se pară o eroare. Poate 
de aceea, faptul că printre criteriile 
de funcționare normală (și morală) 
a spitalelor a fost inclus și acela ca 
fiecare dintre ele să dețină un locaș 
de cult (capelă, bisericuță, biserică), 
din nou, ar trebui să nu ne mire și, 
tocmai din acest motiv, să ne facă 
să-l privim cu adâncă înțelegere.

De ce? Pentru că locașurile 
de cult de pe lângă spitale 
sunt, în esența lor, biserici 
pentru bolnavi

Iar când spunem bolnavi, nu ar 
trebui să ne oprim la a-i include doar 
pe pacienții internați, ci ar trebui să 
îi cuprindem și pe cei care, apropi-
ați ai lor, suferă cumplit alături de 
ei. Pentru toți, în biserica pentru 
bolnavi slujește un preot deosebit, 
unul căruia i s-a menit de la început 
calitatea de doctor sufletesc .

În Spitalul Clinic Județean de 
Urgență din Brașov, preocuparea de 
a se construi o astfel de capelă e mai 
veche, fiind proiectul de suflet pe 
care, de dinainte de 2008, îl duce, 
fără a-i fi o povară, părintele Ciprian 
Balint, foarte tânărul (pe atunci) 
preot paroh al spitalului. Imediat 
ce a fost desemnat cu această misi-
une, el a pornit să împlinească ceea 
ce conducătorii românilor (laici și 
religioși) au stabilit oficial. La înce-
put totul părea că se împotrivește 
ctitoririi unei bisericuțe a spitalu-
lui, deși precedente existau chiar în 
Brașov: în incinta Spitalului Militar,  
bisericii cu hramul „Nașterea 
Maicii Domnului" i s-a pus piatră 
de temelie  în vara anului 2005, prin 
bunăvoinţa comandantului dr. col. 

Cristian Badea și cu binecuvântarea 
mitropolitului Antonie Plămădeală. 
După numai trei ani, la 24 iunie 
2008 a avut loc slujba de binecuvân-
tare săvârșită de Înalt Preasfinţitul 
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, 
biserica fiind cladită din evlavia 
creștină și prin contribuţia bolnavi-
lor și a personalului medical și prin 
străduința a doi preoți parohi, care 
s-au îngrijit, succesiv, de lucrările 
de construcție: la început  Florin 
Gârlonța, și mai apoi, din 2006, 
Ioan Florin Bășa. 

Și atunci, de ce să nu se poată 
și la spitalul județean? În cele din 
urmă, după poticneli pur-româ-
nești, cu sprijinul unor brașoveni 
de suflet, a fost emis în 2009 pri-
mul Certificat de urbanism, iar în 6 
decembrie 2011, a „ieșit“ autoriza-
ția de construcție, ambele urmate 
de punerea pietrei de temelie, în 
noiembrie 2012, tot cu binecuvân-
tarea Înalt Preasfinţitului Laurenţiu, 
Mitropolitul Ardealului. S-a pro-
mis atunci că ridicarea bisericii va 
primi ajutor din partea Consiliului 
Județean. Nu a fost decât o mostră 
de politică pură, pentru că, din cele 
4 miliarde lei vechi cheltuiți până 
acum, sprijinul promis s-a limitat la 
doar 100 milioane, primiți abia în 
primăvara lui 2014, îndeajuns doar 
pentru a reface săpăturile de fun-
dație grav afectate de trecerea iernii 
lui 2013, în care s-a intrat cu lucrări 
întârziate de birocrația aceluiași C.J.

De atunci au mai trecut aproape 
patru ani. Au trecut cu greutate 
și cu împotriviri la bunul mers al 
lucrurilor. S-au găsit și unii care au 
vrut dărâmată bisericuța cu hramul 
„Sfânta Muceniță Sofia, doctorița“, 
încă dinainte de a fi fost terminată. 
Precum în legenda Meșterului 
Manole... Deși în subsolul ei se slu-
jește de ceva timp. 

De ce o astfel  
de istorie, plicticoasă  
poate pentru unii?

Pentru că, nu de mult, în plină 
duminică, m-a cuprins mâhnirea în 
fața modului în care un coleg medic, 
în calitatea lui declarată de sena-
tor al brașovenilor, făcea o referire 
publică la bisericuța în construcție 
a spitalului, considerând-o doar 

o „dezvoltare imobiliară“ greșită 
a C.J., doar pentru a-i contrapune 
propuneri de proiecte care  nu își 
găsesc locul lângă clădirea centrală 
a vechiului spital, de mult depășită 
din majoritatea punctelor de vedere, 
considerând în mod eronat că ar fi 
„înțelept ca pe terenul Spitalului, 
ȘI AȘA ÎNGRĂMĂDIT (sublini-
erea mea!), să se edifice... extinderi 
ale actualului Spital“, în contextul 
în care strategia pe termen mediu 
este ca această clădire, după termi-
narea construirii Noului Spital al 
Brașovului,  să devină sediul viito-
rului Spital de Recuperare. Pe care 
brașovenii nu îl au, deși ar fi trebuit 
să îl aibă de mult!

Cel mai tare m-a dezamăgit însă 
încercarea reprezentantului meu 
în Senatul țării de a sădi în opinia 
publică două idei ca fiind corecte, 
deși sunt profund eronate. 

Prima, că această construcție ar fi 
una „MARE“. Mare, când ea ocupă 
faraonica suprafață de doar 0,018 
hectare, fiind sub media  celorlalte 
biserici de spital din țară? O a doua, 
mai subversivă decât prima, este 
aceea că o biserică de spital ar fi 
inutilă, putând fi înlocuită ca func-
ționalitate de o încăpere din spital 
cu destinație de loc de rugăciune. 
Atunci când știi prea bine că în actu-
alul spital nu există nici măcar un 
loc decent care să adăpostească ves-
tiarele personalului angajat, ale stu-
denților de la Medicină și ale medi-
cilor rezidenți, că nu există niciun 
loc cu rol de bibliotecă medicală, că 
nu există săli de demonstrații clinice 
sau un amfiteatru, că nu există sufi-
ciente camere de gardă ale medici-
lor, că nu există oficii unde să poți 
încălzi un ceai, și altele, și altele, ei 
bine, cum ar putea fi înțeleasă sigu-
ranța afirmației că ar putea fi găsit 
cu ușurință un spațiu de rugăciune?  
În acest caz chiar că ajungi să crezi 
că unii au încetat să aibă suflet, deși 
declară că sunt animați de o puter-
nică credință în Dumnezeu!

Acestora, ca, de altfel, și tuturor 
celor care cred că aceasta este calea, 
nu le rămâne altceva de făcut decât 
să mai treacă din când în când, 
dar nu foarte rar, prin fața ușii de 
pe dreapta coridorului de la eta-
jul al doilea. Poate așa vor înțelege 

semnificația, mai mult umană decât 
religioasă, a demersului meu.

P.S.1
Adresez și eu, spre clarificare, 

tot reprezentanților Consiliului 
Județean Brașov, câteva întrebări, cu 
precizarea că sunt mai mult retorice:

1. Dacă biserica spitalului este, în 
urma protocolului din 2002, în mod 
implicit parte adiacentă spitalului ca 
element definitoriu al acestuia, iar 
spitalul este în proprietatea și admi-
nistrarea C.J., nu-i așa că DOAR C.J. 
are dreptul de a edifica o entitate 
(fără personalitate juridică) ce lip-
sește, deși ar fi trebuit să existe deja?

2. Dacă, tot conform legii, tere-
nul pe care se construiește biserica 
spitalului a fost, este și rămâne în 
proprietatea C.J., iar aceasta este o 
componentă funcțională a spita-
lului, nu-i așa că nu poate fi vorba 
de vreo obligație financiară pe care 
acest fapt s-o incumbe cuiva? Iar 
dacă cumva ar exista, nu există insti-
tuția concesiunii?

3. Dacă durata medie de spita-
lizare rezultată din calculele statis-
tice este de circa 6 zile, știe C.J. că: 
a) numărul absolut al bolnavilor 
gravi este în creștere; b) bolnavii 
gravi au o durată de spitalizare mult 
mai mare (dublă-triplă-cvadruplă), 
determinând o perioadă impor-
tantă în care atât ei, cât și rudele lor 
au nevoie de sprijin religios, pe care 
nu îl pot primi pe „coridorul de la 
etajul al doilea“?

4. Dacă ar conta post-factum 
(emitere legală a autorizației de 
construire, existența unor lucrări 
în curs conform unui proiect legal 
avizat, etc) părerea cuiva privind 
o construcție în curs, ce crede 
C.J. că ar conta mai mult: părerea 
unor reprezentanți numiți pe peri-
oade limitate tot de C.J. (Manager, 
Comitet Director, Consiliu de 
Administrație), sau a cetățenilor 
beneficiari direcți ai bisericii spi-
talului, dintre care o parte sunt și 
donatori benevoli?

P.S.2
Chiar dacă textul colegului meu 

parlamentar este în fapt o declara-
ție politică, nu pot să nu combat, 
din poziția mea de cetățean onest 
(ferindu-mă „ca dracu' de tămâie“ 
de orice implicare politică), gro-
zăvia pe care colegul meu medi-
cul-senator o emite  atunci când 
afirmă că „în ultimul sfert de secol 
administrațiile publice locale nu au 
depus niciun efort pentru moderni-
zarea infrastructurii pentru sănătate 
publică în Brașov“. 

Chiar așa să fie? Dar moder-
nizarea și dotarea „aripii scurte“ a 
clădirii centrale a spitalului unde 
poate fi încadrată? Dar a Blocului 
operator, a U.P.U., a Laboratorului, 
chiar și a compartimentului de 
Cardiologie intervențională (al 
cărui șef a fost până la alegeri) din 
aceeași clădire? Dar modernizarea 
și dotarea Spitalului de Obstetrică 
și Ginecologie?

Și atunci, câtă mai poate fi credi-
bilitatea argumentațiilor lui de azi 
încolo? 

 Nu trece zi să nu străbat de mai multe ori coridorul îngust de la etajul al doilea 
al clădirii centrale a spitalului, din care, luând-o la stânga se intră în secția în 
care lucrez, iar la dreapta dai de ușa (închisă în cea mai mare parte a timpului) 
pe care se intră în antecamera agoniei sau extazului aduse de veștile despre 
pacienții care „beneficiază” de serviciile secției A.T.I. sau ale Blocului Operator

dr. Dan 
GRIGORESCU
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În acest sens, în primele 6 luni ca ministru al 
tineretului și sportului, am realizat:

1Consiliul Național al Mișcării Sportive, 
înființat prin OMTS nr. 181/02.03.2017, 

cu scopul de a clarifica reglementările legis-
lative din sport și a lansa proiecte naționale 
în colaborare cu toate ministerele interesate.

2Consiliului Național pentru Politici de 
Tineret – consiliu interministerial, prin 

OMTS nr. 169/01.03.2017, cu scopul de a 
clarifica reglementările legislative din dome-
niul tineretului și de a lansa programe națio-
nale cu impact direct asupra tinerilor.

3 Pentru a folosi activitățile fizice și 
sportul ca o componentă importantă 

pentru integrarea în comunitate a invalizi-
lor, copiilor cu dizabilități și a celor orfani 
am înființat, în cadrul MTS, prin HG nr. 
322/11.05.2017, Compartimentul pentru 
Sprijin Persoane cu Nevoi Speciale.

4Programul Naţional „Campionii 
României în școală, liceu și universitate“ 

prin care vor fi implicați campionii din sport 
în educația prin sport și utilizarea propriului 
exemplu pentru a crește gradul de partici-
pare activă și sistematică a copiilor din școli, 
licee si universitaţi la activităţile sportive, 
promovarea valorilor sportului ca mijloc de 
îmbunătăţire a stării de sănătate, a condiţiei 
fizice și psihice, dezvoltarea competenţe-
lor sociale – spiritul de echipă, solidarita-
tea, toleranţa și fair-play-ul – contribuind 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Programul 
urmează să fie lansat – este la stadiul de fina-
lizare site pentru prezentarea performanțe-
lor și a istoricului sportivilor.

5A fost adoptată OUG 38/2017 pri-
vind finanțarea activităților sportive de 

către autoritățile publice locale și centrale, 
precum și Ordinul privind contractul de 

activitate sportivă.

6Creșterea cu 20% a salariilor din institu-
țiile subordonate MTS începând cu data 

intrării în vigoare (27 iunie 2017).

7PRES RO Consilium 2019 - Ministerul 
Tineretului și Sportului este primul din 

Guvernul României care a adoptat deja 
încă din luna Mai un set de priorități pentru 
Președinția Consiliului Uniunii Europene. 
Acestea se referă la domeniul sportului, ele 
fiind deja incluse în Planul de Lucru pentru 
Sport al Uniunii Europene.  Mai exact este 
vorba despre „Accesul la sport pentru per-
soane cu dizabilități“ (1) și „Maximizarea 
beneficiilor Pieței Unice Digital pentru 
o mai bună finanțare și comercializare  
a sportului“ (2). 

8Jocurile Francofoniei - În perioada 21 
– 30 iulie 2017 va avea loc la Abidjan 

în Coasta de Fildeș cea de-a VIII-a ediţie a 
Jocurilor Francofoniei.  La această ediţie, 
România s-a înscris cu 6 sporturi, anume: 
atletism, baschet feminin, lupte libere și 
lupte africane (luptele africane reprezintă o 
premieră pentru sportul românesc la aceste 
jocuri), ciclism pe șosea, tenis de masă și 
judo. Delegaţia României este alcătuită 
din 81 de persoane – sportivi, antrenori, 
1 medic, maseuri, 3 arbitri internaționali 
și reprezentanţi din partea Ministerului 
Tineretului și Sportului. Cheltuielile estima-
tive se ridică la suma de 1.247.479,06 lei și 
sunt suportate din Venituri proprii MTS.

9Programul Național de Tabere - tabere 
de odihnă, tabere sociale și pentru per-

soane cu handicap și asistenții personali, 
respectiv asistenții personali profesioniști ai 
acestora, tabere tematice, tabere naționale, 
tabere pentru olimpici naționali și internați-
onali, tabere studențești – beneficiari:19.435 

tineri si copii, buget alocat 7.700.000 lei.

1 Concursul Național de Proiecte de 
Tineret - buget alocat: 3.000.000 lei, 

au fost depuse 198 de proiecte.

1 Concursul Național de Proiecte 
Studențești - buget alocat: 900.000 lei, 

au fost depuse 106 proiecte.
În perioada 4 ianuarie – 28 iunie 2017 au 

avut loc 155 de competiții internaționale la 
care România a fost reprezentată, din care 
14 pe teritoriul României, au fost organi-
zate 405 competiții naționale, au fost câș-
tigate 340 de medalii la competițiile inter-
naționale oficiale, au fost acordate premii 
pentru performanțe sportive în valoare de  
7.437.745 lei.

Pe parcursul anului 2017 vor mai fi orga-
nizate 29 de competiții internaționale, dintre 
care se evidențiază Campionatul Mondial de 
Juniori și U23 de Kaiac Kanoe, Campionatul 
European de Baschet Seniori, precum și  alte 

2 campionate mondiale, 4 campionate euro-
pene, 3 campionate balcanice și 18 alte com-
petiții (Grand Prix, Cupe Internaționale, 
Trofee Internaționale).

Tratez, cu deplină responsabilitate, fie-
care situație din domeniul tineretului și 
sportului și mă implic pentru dezvoltare 
și pentru a aduce plusvaloare. Tinerii sunt 
viitorul acestei țări astfel că avem obligația 
de a le oferi oportunități și perspective aici, 
acasă. Sportul este cel mai bun ambasador 
pe care îl are România astfel că trebuie să ne 
asigurăm că se desfășoară în condiții optime 
pentru a avea performanță. 

Este o muncă de echipă pe care o 
putem realiza doar cu responsabilitate și 
profesionalism.

Marius DUNCA, 
Ministrul Tineretului 

și Sportului

6 luni în slujba tineretului și sportului
 La preluarea mandatului de ministru al tineretului și sportului 
mi-am asumat angajamentul de a reda respectul și gloria 
sportului românesc și sportivilor, precum și de a reda încredere, 
speranță și șanse tinerilor pentru a se dezvolta în România! 

Abuzul în serviciu – prag. Între necesitate și opțiune 
 Curtea 
Constituţională  
a dat o nouă decizie 
prin care îndrumă 
legiuitorul să 
modifice conţinutul 
infracţiunii de abuz în 
serviciu, reglementată 
în art. 297 NCP

Practic instituţia care asigură 
conformitatea legilor cu 
„coloana vertebrala“ a  legi-

ferării în România, Constituţia 
vine și confirmă modificările pro-
puse prin Ordonanţa nr. 13, care 
așa cum știm a generat ieșirile în 
stradă. Lozincile aruncate în acele 
momente pălesc în acest moment 
și confirmă, încă o dată, manipu-
larea la care este supusă societatea 
românească atunci când se mani-
festă lipsă de informare.

Prin această nouă decizie, 
Curtea Constituţională repune 
România pe un drum firesc și 

confirmă faptul că ţara nu și-a pier-
dut caracteristica de a fi un stat de 
drept. Introducerea pragului, ca o 
condiţie de existenţă sau element 
constitutiv al infracţiunii vine să 
protejeze cetăţenii împotriva abu-
zurilor celor aflaţi la putere. În 

același timp, politicienii (categoria 
cea mai vizată de existenţa actualei 
forme a infracţiunii) devin liberi, 
așa cum trebuie să fie într-o ţară 
democratică, pentru că nu mai 
sunt supuși unei forme de șantaj.

Pentru confirmarea celor spuse 
anterior voi face o paralelă între 
actuala reglementare și cea vii-
toare, care în conţinutul ei va avea 
stabilit și un plafon minim al preju-
diciului, pentru a putea fi calificată 
drept infracţiune.

Art. 297 Noul Cod Penal defi-
nește abuzul în serviciu ca fiind 
„Fapta funcţionarului public care, 
în exercitarea atribuţiilor de ser-
viciu, nu îndeplinește un act sau 
îl îndeplinește în mod defectuos 
și prin această cauzează o pagubă 
ori o vătămare a drepturilor sau 
intereselor legitime ale unei per-
soane fizice sau ale unei persoane 
juridice“.

Se poate observa că formularea 
conţinutului infracţiunii este lacu-
nară, termenii sunt generali, lăsând 
loc de interpretare din partea orga-
nelor de anchetă, iar în acest mod, 

lipsind protecţia din partea statu-
lui, comportamentul oricărui func-
ţionar public poate fi calificat drept 
abuziv, defectuos. Prin conţinutul 
acestei infracţiuni funcţionarii 
publici devin unelte ale organelor 
de anchetă penală.

Noţiunile de „cauzare a unei 
pagube ori o vătămare“ din con-
ţinutul infracţiunii sunt lipsite de 
esenţă, generale și echivoce, astfel 
că pot îngloba orice comporta-
ment al unui funcţionar public. 
Practic, încadrarea unui comporta-
ment sau unor acţiuni în conţinu-
tul infracţiunii de abuz în serviciu 
rămâne la latitudinea suverană a 
organului de urmărire penală, fapt 
care nu este apanajul unei demo-
craţii, ci a unui sistem opresiv.

Prin introducerea unui prag 
minim în conţinutul infracţiunii de 
abuz în serviciu se crează o măsură 
de protecţie pentru funcţionării 
publici împotriva abuzurilor, iar 
organele de urmărire penală, pen-
tru a declanșa o anchetă sunt obli-
gate să depună adune probe pen-
tru susţinerea invinurii, iar nu să 

se rezume la o simplă plângere sau 
denunţ pentru deschiderea unui 
dosar penal.

O altă consecinţă nefastă 
pentru structurile de forţă 
ale statului este aceea 
că prin introducerea 
pragului multe dosare 
făcute exclusiv pe baza 
unui denunţ vor trebui 
să fie închise. Statistica 
în luna februarie 2017, 
la momentul ieşirilor 
în stradă împotriva 
ordonanţei 13, spunea 
că în cazul introducerii 
pragului de 200.000 lei la 
infracţiunea de abuz în 
serviciu, 80% din dosarele 
aflate în instrumentare la 
DNA vor trebui închise.
Rămâne însă, de văzut, care 
va fi cuantumul acestui prag.

Mihai POPA, deputat PSD 
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 În perioada 
dezbaterilor pe teme 
mai mult sau mai 
puţin importante, 
DNA, rachete Patriot, 
Angela Merkel şi 
Vladimir Putin, etc. 
se mai strecoară şi 
câte o veste care ar 
merita măcar audsă în 
discuţie

Aici vreau să dau exemplul 
producției industrial, care 
a crescut cu 17,3% în mai 

2017 față de mai 2016, potrivit 
Institutului Naţional de Statistică. 
Da, oamenii sunt preocupaţi mai 
degrabă de vacanţele pe care le au 
de rezervat, făcut, în această vară 
decât acest…indicator. Îmi permit 
să atrag atenţia că este cel mai con-
sistent raport de creștere industrială 
din ultimii șapte ani, o performanță 
determinată de avansul major al 

industriei prelucrătoare (+ 17,9%) 
și al industriei extractive (+ 12,4%). 
Aici se vede că acea creștere econo-
mică de 5,7, sănătoasă, nu se bazează 
doar pe consum. A fost efectul sim-
plu, previzibil de altfel, al relaxării 
fiscale, diminuării sau anulării unor 
taxe și impozite. Și în ultimele cinci  
luni asistăm tot la o creștere a pro-
ducției industriale, cu 8,4% față de 
intervalul similar al anului trecut.

Mulţi dintre cei cu care am stat 
de vorbă în campania electorală 
erau cei care munceau sau munci-
seră mai bine de 20 de ani în indus-
tria brașoveană. Oameni care aveau 
o nostalgie, nu doar în ceea ce pri-
vește cosntrucţia de mașini, ci și 
alte ramuri ale industriei românești 
care par să fi dispărut. Îmi vorbeau 
despre lucruri pe care le știam, dar 
le mai ascultam, despre faptul că 
am ajuns să importăm bunuri pe 
care odinioară eram în stare să ni 
le producem singuri, la o calitate 
bună pentru vremea respectivă. 
Iar cel mai dureros exemplu rămân 
alimentele, pe care le importăm 

prelucrate, după ce exportăm mate-
ria primă. Alimente care sunt de o 
calitate inferioară pentru că ne sunt 
destinate nouă, esticilor.

Așa că, dacă părţi importante 
din autoturisme am reînceput să 
producem, chiar și în fabrici cu 

capital străin, rămâne industria ali-
mentară căreia trebuie să-i mai dăm 
o șansă. Iar șansa, așa cum o văd 
eu este propunerea PSD, acel, încă 
neînţeles de mulţi, FSDI.  

Fondul Suveran de Dezvoltare 
și Investiții este  un fond de inves-
tiții, deținut 100% de stat, după 
modelele existente în Franța, Italia, 
Polonia, SUA sau Norvegia. Va 
cuprinde acțiunile deținute de stat 
în companii profitabile. Valoarea 
companiilor ce vor fi incluse în FSDI 
este de aproximativ 45 de miliarde 
lei. Prin preluarea acțiunilor de către 
FSDI, statul renunță la dividendele 
aferente, în sensul că ele nu vor mai 
fi încasate anual la bugetul de stat, ci 
vor alimenta FSDI.  Vorbim aici de 
2,5 miliarde lei anual.

Banii sunt meniţi să susțină și să 
dezvolte capitalul autohton repre-
zentat în principal de companiile 
deținute de stat, care vor avea ast-
fel resurse pentru retehnologizare 
și capitalizare, urmând apoi să fie 
susținute pe piețele externe pen-
tru a deveni campioni regionali în 

domeniile în care activează. Astfel, 
din veniturile obținute, FSDI va 
capitaliza companiile deținute în 
portofoliu și le va sprijini pentru a 
putea accesa fondurile europene 
disponibile. 

Reţin aici doar atât, din multitu-
dinea de direcţii precum construcţia 
hidrocentralelor, a spitalelor, a sis-
temelor de irigaţii: firmele deținute 
de FSDI vor avea bani pentru a face 
investiții și să cumpere companii de 
același profil din industria alimen-
tară. Vorbim aici de fabrici de proce-
sare a cărnii, a legumelor și fructelor, 
depozite frigorifice, silozuri etc.

Aceasta este realitatea acestei 
perioade, că industria românească 
este vie și mai poate crește. Este 
încă vremea ei, a reafirmării ei, tre-
buie să-I dăm o șansă. Să fim atenţi 
la ce se întâmplă, să fim informaţi 
și chiar pro-activi. Elevii de acum 
se pot pregăti din timp pentru a sta 
să lucreze în industrie. În industria 
românească.

Mihai MOHACI
Deputat PSD

Cu puțin timp înainte de 2016 m-am 
întâlnit cu Ionel Goidescu pe care îl 
știam de mai mulți ani. Mi-a poves-

tit de proiectul Partidului Ecologist pentru 
Brașov. „Care partid ecologist?”, l-am întrebat 
eu, așa cum ar fi făcut mulți cetățeni. Am stat 
mai mult timp de vorbă, am intrat în detalii și 
i-am spus că mă voi gândi la propunerea lui 
de a mă alătura PER. Trecut de 50 ani, cu des-
tulă experiență de viață și după o consultare 
cu soția, am decis să pun umărul la dezvolta-
rea proiectului ecologist. Eu sunt convins că 
fiecare dintre noi are o „slăbiciune” pentru 
natură, frumos, curat și este nevoie doar de o 
scânteie pentru a deveni „ECOLOGIST“.

În ianuarie 2016, împreună cu Ionel 
Goidescu și profesorul Postolache din 
Făgăraș, am făcut un plan de acțiune, am sta-
bilit câteva etape în timp și am trecut la treabă.

Una din marile probleme ale PER era (și 
este) lipsa de „vizibilitate“ și „existență“ în 
conștiința cetățeanului. În consecință, de 
comun acord cu Goidescu, am conceput și 
realizat un baner de 12m/2m cu sigla PER, 
baner care a fost folosit ca fundal la ședința 
pentru alegerea BPJ Brașov și apoi a fost 
montat la sediul partidului. Totodată am 
făcut și 5500 calendare pe fond alb, cu sigla 
PER galbenă și mottoul „Fii bun cu tine“. 
Banerul și calendarele au fost plătite de mine. 
O mică parte din aceste calendare au plecat în 
județ, restul le-am distribuit eu și soția în par-
cările de la Mall,  Carrefour, în cutiile poștale 
din cartierele Astra, centru, Schei.

S-a stabilit ședința pentru alegerea BPJ 
Brașov la sfârșitul lunii ianuarie. La sedință 
au participat și președintele de onoare Pop și 
președintele executiv Nămăescu pentru vali-
darea BPJ, ales în mod democratic. După ale-
gerea BPJ Brașov, în următoarea perioadă, am 
avut ca și problemă de rezolvat contactarea 
reprezentanților PER din secțiile de votare. 
Discuțiile cu cele peste două sute de persoane 
au durat cam o lună de zile, totodată împărtă-
șind problemele Brașovului dar și dorințele și 
speranțele lor ca și cetățeni.

La un moment dat apare de „niciunde“ 
blonda Sebeni, adusă de Goidescu ca posibil 
candidat la Primăria Brașov. Eu am fost reti-
cent și i-am spus că se grăbește. A insistat că 
ar fi bine să anunțăm printre primii candida-
tul la primărie, o femeie din societatea civilă 
(vai nouă, zic eu acum). Teoretic și formal 
era bine ca și imagine pentru PER să aibă 
un asemenea candidat, însă timpul și cetățe-
nii ne-au demonstrat că a fost o greșeală. La 
pachet cu candidata a venit și consortul, un 
„Sf Gheorghe“ pregătit să-l strivească pe pri-
marul Scripcaru, dar care, în acest moment, 
se află sub papucul primarului.

Începe strângerea de semnături, eu pre-
gătesc un nou baner 5m/3m cu candidata, 
blonda de la PER, pe care îl expunem pe 
sediul partidului și mai fac o serie nouă de 
calendare, 12000 bucăți pe fond verde cu 
mottoul “STOP jafului din păduri“, bineîn-
țeles plătite tot de mine.  La strângerea de 
semnături și până la începerea campaniei 
oficiale s-au mai folosit 11 banere cu sigla 
PER și îndemnul „Votați candidații la consi-
liile locale“. La una din întâlnirile din sediul 
PER am început discuțiile despre proiectul 
programului pentru Brașov, program pe care 
l-am și conceput, având în vedere experiența 
managerială în administrație. O altă pro-
blemă a fost unde mai punem niște banere 
cu candidata, s-a găsit locația, la intrarea în 
cartierul Răcădău, dar banii?…așa că tot eu 
i-am dat blondei de la PER suma de 4.000 lei 
pentru a le executa (cine știe cât au costat de 
fapt). În luna aprilie am făcut ultimul material 
electoral din precampanie, cărți poștale cu 
blonda de la PER, în număr de 12.000 bucăți.

Se apropia termenul pentru definitivarea 
listelor de candidați și au apărut tensiunile 
dintre președintele Goidescu și candidata 
blondă, tensiuni pe care nu le înțelegeam 
atunci și care sunt foarte clare acum. Începuse 
șantajul, și anume că se retrage dacă soțul 
Marius Comșa nu este pe lista Consiliului 
Local printre primii, că el muncește mult și 
merită. Ca o paranteză, în precampanie mi-a 

spus și mie și altora, că se gândește să se des-
partă, pentru că nu o ajuta și a lăsat-o singură 
acasă de mai multe ori, chiar și o săptămână. 
De fapt era o tactică care a dat roade și conso-
rtul a ajuns pe locul 4, după mine.

Din păcate lucrurile au degenerat, au 
apărut două tabere, una la județ unde era 
Goidescu, cealaltă la municipiu, cu candidata 
blondă, care și-a făcut sediu de campanie în 
cartierul Noua… Eu la mijloc, încercând să 
țin situația sub control.

Programul a fost definitivat, dar mai greu 
de explicat candidatei, au început întâlnirile 
electorale la Aro, la Camera de Comerț, la 
Asociațiile de proprietari, la TV, în piețe, în 
cartiere… am însoțit-o peste tot, am consi-
liat-o, am îmbărbătat-o, am sprijinit-o… șiii?

Să nu credeți acum că s-a „obosit“ așa tare, 
de fapt apărea pe la 11, la o cafea, se plimba 
puțin și apoi mergea la firma ei unde executa 
materiale electorale pentru alții, iar spre seară 
puțină plimbare prin diferite zone ale orașu-
lui, unde? Doar cei care au văzut-o știu. Puțini 
oricum, blonda de la PER, prin apariția ei, 
nu a impresionat brașovenii, obținând sub 
2% și a tras partidul în jos, de fapt și de drept. 
La sfârșitul campaniei am avut un necaz ce 
a necesitat îngrijiri medicale și, după ce am 
votat, în 5 iunie am plecat din Brașov.

Am revenit în Brașov pe 22 iunie seara, 
dar în această perioadă am ținut legătura tele-
fonic cu președintele Goidescu și cu familia 
Sebeni. Așa am aflat de scandalul de pe 18 
iunie dintre București și Brașov, de exclu-
derea lui Goidescu și că Nămăescu, care s-a 
numit președinte interimar la Brașov,  nu vrea 
ca eu să fiu consilier pentru că am serviciul în 
alt oraș și nu pot veni la ședințe. În acea seară 
am vorbit și cu domnul Spinean, care nu știa 
de o asemenea problemă și era foarte mirat. 
Mi-a promis că îl va căuta pe Nămăescu pen-
tru a se lămuri.

Joi, 23 iunie 2016, la ora 14:00 avea loc 
validarea membrilor aleși în Consiliul Local. 
PER a câștigat la alegeri 2 locuri de consilier 
local. Pe listele PER, poziția 1 (ocupată de 

Sebeni) a ales Consiliul Județean, astfel locul 
3, ocupat de mine, devenea eligibil.

În aceeași joi 23 iunie, la ora 10:30 m-am 
întâlnit cu Sebeni și am mers la biroul firmei 
lui Nămăescu, acolo am avut o discuție amia-
bilă în care mi-au fost recunoscute eforturile 
depuse în campanie și mi s-a promis că voi 
avea un post de conducere în administrație 
DACĂ fac o cerere de RENUNȚARE la pos-
tul de consilier, în favoarea următorului… 
adică M. Comșa, soțul candidatei blonde. 
Am zis că mă voi consulta cu soția și până la 
13:30 le voi spune ce am hotărât. La ora con-
venită soția a sunat în locul meu și a declinat 
oferta, iar la ora 14 am trimis un e-mail la 
secretariatul PER București, prin care adu-
ceam la cunoștința lor abuzul pe care îl făcea 
Nămăescu Cătălin.

Vineri 24 iunie am aflat din presa scrisă că 
M Comșa (soțul lui Sebeni), de pe locul 4, a 
fost validat consilier în locul meu, deoarece 
eu fusesem exclus din partid pe 22 iunie, la o 
ședință a BPJ Brașov.

Concluzia: „În viață,  
cât trăiești ai de învățat“

În perioada 5 iunie – 22 iunie 2016 nu 
am fost în Brașov, nu am vorbit cu nimeni 
din presa scrisă sau vizuală, nu am luat legă-
tura cu nimeni de la alte partide și nici din 
PER, în afară de președintele Goidescu și 
familia Sebeni – Comșa și nu am participat 
la întâlnirea cu scandal din sâmbătă 18 iunie 
de la Brașov. Poate vă întrebați de ce am fost 
„exclus“ cu o zi înainte de ședința de validare 
a noului Consiliului Local, fără a avea măcar 
posibilitatea faptică de a încalca vreun articol 
din statut, de ce mi s-a cerut să scriu cererea 
de Renunțare dacă eram „exclus“ și de ce 
nu mi-au imputat nimic la întâlnire. Pentru 
că așa au vrut câțiva indivizi fără caracter și 
coloană vertebrală, personaje cu „șorici“ în 
loc de obraz și care cred că legea nu este vala-
bilă și pentru ei iar magistrații nu se amestecă 
în treburile unui partid. Vom vedea…

Nicolae ONICA

E încă vremea industriei

Aventura ecologistă și tirania celor cu ștampila
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Asemenea mitologiei antice, „Bacanta” 
reușește să își însușească misterul și 
opulența gustului bine definit, într-o 
formulă demnă de originea numelui 
său. Prin aspect, aromă și textură, acest 
vin readuce în prim plan esența mitului.
Un rose de o culoare coria strălucitoare, 
ce reușește să îmbine cu succes arome 
proaspete de zmeură, căpșune și petale 
de trandafiri cu note distinctive de 
vanilie datorate maturării în baricuri 
de stejar. Un vin rotund, corpolent 
care impresioneaza printr-o aciditate 
crocantă și un post gust savuros. 

M
alurile Senei nu au avut niciodată o perioadă mai 
frumoasă, asta din punctul meu de vedere. Au fost 
anii în care Christian Dior (1947) a lansat prima 
colecție, au fost anii remarcabili ai caselor parizi-
ene: Givenchy, Pierre Cardin, Chanel, Balenciaga. 

Coafurile sofisticate ale actrițelor Marilyn Monroe, Grace 
Kelly, Marlene Dietrich sunt încă iubite de femeile anilor noș-
tri. Strălucirea anilor '50 nu va mai reveni din păcate niciodată. 
Eleganța cu care întâmpinau doamnele fiecare zi, mănușile 
și pălăriile au fost înlocuite de teniși și blugi rupți. Da, si eu 
port dar mi-aș fi dorit să trăiesc în anii '50, să port acele cre-
ații pline de eleganță și rafinament. Și să nu uităm de bărba-
ții anilor '50. Eleganța doamnelor era pusă în valoare și de, da 
doamnelor, de ei. Bărbați marcanți ai anilor 50: Clark Gable, 
James Dean, Marlon Brando… ce bărbați! Țineau la etichetă, 
purtau cămăși, veste, și inegalabilele costume, însoțite de pălă-
rii. Acul de cravată, cravata, papionul erau purtate în funcție 
de ora întâlnirilor și da, purtau costum toata ziua. Era o regulă 
nescrisă a acelor ani. Din păcate acuma și ei poartă blugi rupți, 
mai mulați ca ai fetelor si geci de puf, lucioase! Iar tendințele se 
îndreaptă tot mai mult către feminizarea bărbatului și mascu-
linizarea femeii. Nu judec pe nimeni, fiecare poartă ce îi place 
și ce își doreste. Trăim în anunl 2017 și purtăm ținute lejere, 
decolorate și rupte din fabricație, lucioase sau nu, în marea lor 
majoritate, ținute lipsite de personalitate, lipsite de autoritarea 
introspectivă a propriului eu. Și din păcate tendințele nu sunt 
doar de masculinizare a femeii și feminizare a bărbatului, sunt 
de anulare a personalității, de transformare atât a bărbatului cât 
și a femeii într-un androgin introvertit lipsit de voință si fără 
putere de exprimare. Ce personalitate poate avea un bărbat cu 
blugi rupți mulați pe fese, adidași negru cu roz lucioși și geacă 
lucioasă bufantă pe mâneci? Exact personalitatea pe care i-o 
conferă aspectul. Păcat! Uitându-mă în urmă, realizez cu regret 
ce frumoasă era moda anilor '50, și cât de plină era de perso-
nalitate și putere de exprimare, scoțând în evidență caracterele 
unor oameni cu liber arbitru. 

Roxana RUS

Eleganta pierduta
 Nu sunt critic de modă, dar iubesc moda anilor '50. Eleganța, stilul, rafinamentul acelor ani, perioadă în care 
erau celebrate formele feminine generoase, încorsetând talia, fascinând privirile și gândurile bărbaților. O perioadă 
memorabilă a modei, de care se vorbește mereu, chiar dacă nu a promovat decât decat simplitate și delicatețe. 
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 Am mai scris despre viața la țară. Mă repet. Scriu un fel de „viața la țară se 
întoarce”. Ca în filmele cu Chuck Norris, când eroul se întoarce și împarte 
pumni și picioare altor „răi”. O aventură care nu se termină, așa cum nu se 
termină dialogul din mijlocul drumului dintre șoferul de camion și cel de pe 
combină. S-au oprit, fiecare pe sensul său de mers. Sunt cabină lângă cabină, 
motoarele se aud în ralanti, dialogul e lung și important

La baza de tenis Olimpia 
din Brașov a venit vremea 
cositului. Poate fac 
ceva muncă în folosul 
comunității cei care au 
adus-o în această stare. 
Oricum, este un obiectiv 
fotografiat la greu de 
turiștii români și străini 
ca și de… brașoveni! (E.H.)

Țara lui Godină...

Chuck Norris. Viața la țară. Fructe, grădină, buruieni. 
Partea plină și partea goală a paharului cu bere la pet

Îl invoc pe Chuck Norris  
și monștrii de pe șosea  
se despart

Mă abțin, nu apăs claxonul. Îi 
arunc șoferului de camion o pri-
vire  încruntată, de Chuck Norris 
decis să se răzbune. Șoferul ridică 
o mână în semn de scuză (sau de 
lehamite?) față de ochelarii mei. 

Trece cu motorul turat, eu depă-
șesc combina și cobor de pe asfalt 
în praful uliței din dreapta drumu-
lui asfaltat. Colbul se ridică hotă-
rât în spatele mașinii. Urc puțin 
prin hârtoape, nu mult, apoi fac la 
stânga și în dreapta apare gardul de 
lemn al „moșiei“. Cineva a mai rupt 
patru scânduri din gardul vechi, 
dar la cât de știrb e gardul, observi 

lipsurile doar dacă l-ai reparat 
de nu-știu-câte-ori. Iar în spatele 
gardului e bucata de viță-de-vie 
aflată într-o permanentă bătălie cu 
buruienile.

Grădina de legume  
e un câmp de bătălie

Ce bune sunt roșiile pe care le 
culegi cu mâna ta din grădină, nu-i 

așa?! Așa e, dar până să le culegi, 
trebuie să rărești răsadurile, să le 
copilești, să smulgi buruienile, să 
tai ramuri din duzii bătrâni de la 
poartă ca să le potrivești cu securea 
aracii pe care vor crește.

Araci pui și la fasole. Tot cu 
securea tăiați și ascuțiți și curățați 
de crengi. Buruieni au și ceapa, și 
dovleceii, și toate celelalte. Dacă 
faci treabă doar o dată pe săptă-
mână – sau, și mai rar – ajungi să 
nu mai deosebești verdele bun 
de verdele rău. Și nu ești Chuck 
Norris, nu poți stârpi dintr-o lovi-
tură miile de plante dăunătoare.  
Dar e bună ceapa pe care o scoți cu 
mâna ta. Chiar dacă după aceea tre-
buie să o speli și trebuie să te speli 
pe picioare la fântână și să speli și 
papucii de plastic plini de noroi.

Fructele proaspete sunt 
sănătate curată! Iar 
sănătatea nu are preț!

Toată lumea știe asta. După o 
oră de stat în poziția ghemuit, cas-
tronul de plastic se umple. Căpșuni 
românești de senzație, seamănă cu 
niște fragi mai mari, au un parfum 
aparte. Îți vine să lași naiba orașul 
mare și poluat și plin de cetățeni 
care se cred Chuck Norris pe șosea 
și pe trotuar.

Viața la țară e curată și liniștită, 
o găină crescută în curte are alt 
gust decât porcăriile din supermar-
ket-uri. E drept, trebuie să cum-
peri grâu sau/și porumb, trebuie 
să aduci sacii cu boabe cu mașina, 
trebuie să faci nițică ordine și 

curățenie în coteț, trebuie să le dai 
vitamine puilor când sunt mici.  O 
grămadă de treburi pe care le con-
tabilizezi într-un fel când ești oră-
șean, altfel când ești de la țară și cu 
totul altfel când ești Chuck Norris. 
Dar nu ești!

Ca să ajungi la vișine, ori te 
strecori prin iarba înaltă de sub 
pomi, ori o cosești. Bine că nu sunt 
coapte încă. Totul are un preț!

Ați văzut vreodată un 
orășean cosind? Mai bine  
că nu ați văzut!

Nu am făcut mai nimic. Am 
cosit puțin, am spart și am cărat 
câteva lemne – lemnele despre 
care am scris aici – m-am umplut 
de nămol punând câțiva araci la 
fasolea cățărătoare și am obosit și 
am transpirat de parcă mă bătuse 
Chuck Norris. M-am așezat la 
masă, am mâncat carne luată de la 
supermarket și prăjită în tigaie, cu 
ceapă verde culeasă cu mâna mea. 
Am băut bere rece din pet-ul ținut 
la congelator, am mâncat căpșuni 
și mi-am aprins o țigare. Și m-am 
gândit că trebuie să fii Chuck 
Norris ca să trăiești la țară și la oraș 
deodată. Și privind moșia verde și 
pomii încărcați mi-am dat seama 
că nu sunt Chuck Norris. Apoi  a 
început ploaia, o adevărată fur-
tună, câinele s-a speriat de tunete, 
iar un scurt-circuit la transforma-
torul de pe stâlpul de lângă gard a 
aruncat satul românesc în bezna lui 
cea de toate nopțile.

Tudor ARTENIE

Tîrlănie pînă la capăt! Mai marii primăriei Brașov au 
poruncit și tăierea celor patru mesteceni din spate de la 
ARO , care scăpaseră de măcelul inițial. Noaptea, pe furiș, 
ca ticăloșii. Fraților, ce or avea de împărțit ganzul  
și Scripcaru cu natura de o urăsc atît de mult? (C.P.)

Meniu cu PRAF VECTRA. 
Praful ridicat de lucrătorii 
firmei VECTRA, atît de 
dragă primarului, se așază 
în farfuriile şi paharele 
clienților teraselor de 
pe strada Republicii din 
Brașov. În țări civilizate 
pe orice şantier SE 
STROPEȘTE PERMANENT! 
Noi înghițim orice!
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Conform documentației supusă 
atunci dezbaterii publice pe site-ul 
Primăriei Brașov, pe acest teren ar 

urma să se construiască un complex de clă-
diri care vor fi închiriate în regim hotelier 
(peste 200 de camere), inițiatorul proiectu-
lui fiind Maurer Imobiliare (mă întreb câte 
locuri de parcare sunt necesare pentru clădi-
rile de închiriat și câte pentru cele de locuit)! 
Pentru această zonă, se cerea construcția 
unor imobile chiar și cu 14 etaje (zona 
M2), respectiv un Procent de Ocupare a 
Terenului (POT) de 60% și un Coeficient de 
Utilizare a Terenului (CUT) de 4,2%, pen-
tru o parte din terenul studiat în acest caz. 
Pentru o altă porțiune din acest teren, care 
se încadrează în subzona L2a sunt prevăzute 
locuințe colective mici, cu regim de înăl-
țime P+P+2. „Prin prezenta documentație, 
se propune ca terenul în suprafață de 9.484 
mp, care, în momentul de față, este împărțit 
în doua zone: M2 și L2a – conform PUG, 
și în trei zone: ZT, ZAL și ZL1-conform 
PUZ Coasta Vacilor, Warthe II, Colțul 
Putinarilor, să se construiască un complex 
turistic-rezidențial-recreațional, corelând 
indicatorii urbanistici reglementați prin 
documentațiile urbanistice aprobate ante-
rior documentației de față“.  Ce ne-a atras 
atenția atunci, în mod special a fost regimul 
de înălțime și CUT-ul! De remarcat faptul 
că nimeni nu pare să țină cont de Legea 50 
din 1991 care spune foarte clar că un PUZ 
public desființează definitiv și irevocabil 
PUG -ul pe acea zonă fiind implementat 
automat în PUG (Plan Urbanistic General) 
deci nu putem vorbi de nici un M2.

Referitor la acel proiect noi am atras aten-
ția asupra unor aspecte precum circulația și 
asigurarea utilităților, în special a canalizării. 
Deși la respectiva dată au apărut aceste ele-
mente în toată presa locală, subiectul a fost 
repede uitat și trecut la diverse. Și desigur, 
nici un „reprezentant al societății civile“ nu a 
protestat. Nici măcar un „mic joc de glezne“!

O lună mai târziu însă, a apărut un subiect 
nou pe tema dezvoltării imobiliare. Proiectul 
celor de la American Dream a trezit însă 
animozități. În speță, au fost declanșate câteva 
acțiuni publice inițiate de senatorul USR Allen 
Coliban secondat de protestatarul aproape 
profesionist Radu Hossu. 

Senatorul Allen Coliban, din motive pe 
care nu le-am înțeles a declarat sec că nu 
dorește autorizarea proiectului American 
Dream! Sec și fără să facă referire la alte pro-
iecte imobiliare în zonă, precum cel propus de 
Maurer Imobiliare. De ce? Nu cumva acesta 
dorește ca din banii publici să se plăteasca un 
alt PUZ tocmai pentru a se autoriza alte pro-
iecte mai înalte de 3 etaje?

Mai mult, la dezbaterea organizată acesta 
a pus o presiune nejustificată pe Primăria 
Brașov si Consiliul Local Brașov, cerându-le 
pur și simplu să desființeze un PUZ public 
al Primăriei Brașov, plătit din bani publici și 
în vigoare doar pentru ca proiectul American 
Dream să nu ajungă la final, fără să se gân-
dească că acest PUZ acoperă terenurile a 
mii de oameni, a căror valoare a crescut de 
la 10-20 euro/mp cât valora în 2007 la 100- 
200euro/mp (cât valoreaza acum), tocmai 
datorită acestui PUZ al Primăriei plătit din 
bani publici! De ce?

Un PUZ public  
(Plan Urbanistic Zonal) NU EXPIRĂ 
ci este  implementat în PUG

Ce trebuie să știm cu toții însă, este 
faptul că un PUZ public (Plan Urbanistic 
Zonal) NU EXPIRĂ ci este  implementat în 
PUG (PLAN URBANISTIC GENERAL)! 
Acesta poate să devină nul doar în două 
situații clare: dacă a fost declarat ilegal de 
catre instanță (ceea ce nu este cazul de față 
deoarece s-au eliberat sute de autorizații în 
baza lui) sau dacă este înlocuit cu un nou 
PUZ public, actualizat și aprobat! Așadar 
povestea cu PUZ-ul care expiră este o 
poveste doar. Poveste care însă a prins bine 
la public și a devenit un subiect de presă 

numai bun!
Așa! Ca să fim corecți, trebuie să spunem 

că senatorul Allen Coliban nu a fost singurul 
vocal la această dezbatere. Poate singurul ușor 
coerent. În schimb a fost puternic secondat de 
Radu Hossu. Ca posibil reprezentant al „soci-
etății civile“. Ca să lămurim anumite aspecte, 
Hossu s-a făcut remarcat prin organizarea 
unor proteste având ca temă aeroportul sau 
Ordonanța 13. Fost membru PNL, a trecut 
la M10 unde a susținut puternic proiectul 
inițiat de Monica Macovei, după care a virat 
puternic către USR pe care îl susține fără a 
fi membru al acestui partid. A declarat că se 
pregătește să devină europarlamentar. Foarte 
bine, probabil că acesta este motivul pentru 
care își cizelează talentele de orator. Sau poate 
mai sunt și alte motive.

Să revenim la declarațiile lui Hossu, unele 
chiar penibile! Acesta a cerut nici mai mult 
nici mai puțin decât „să se facă un gard“ în 
jurul cartierului Schei, pentru ca nimeni să 
nu mai construiască! Că el dorește să vadă 
dealuri verzi! Bă, ești diliu? Acolo sunt aprox-
imativ 90 de hectare al cărui regim este regle-
mentat de un PUZ aflat în vigoare. Terenuri 
pentru care se cer autorizații de construcție si 
pe care sunt numai proprietăți private pe care 
Hossu vrea iarbă!

Să mai dau câteva exemple ale exprimării 
academice și ale talentului oratoric al domnu-
lui în cauză, preluate chiar de pe pagina lui de 
facebook. Pagină pe care și-a permis să facă o 
analiză a celor prezenți:

• Cei de la urbanism ne-au asigurat că 
PUZ-ul va fi înlocuit, cu unul (speră și ei și noi) 
mai restrictiv, pentru că cel vechi expiră în sep-
tembrie. Problema e că după ce expiră ăsta, intră 
în „putere“ PUG-ul, care-i mai lax în zona aia. 
Deci nasol. (Adică visează că se întorc la M2 ca 
să autorizeze terenurile lui Maurer, n.a.)

• Allen Coliban a spus că va duce mai 
departe în Parlament câteva recomandări din 
partea Primăriei. Recomandări care țin de leg-
islativ și care le-ar putea da mai multe pârghii 
autorităților locale pentru blocarea unor 

asemenea aberații de proiecte. În același timp, 
Allen a cerut blocarea actualului proiect, care-i 
evident ilegal. (Mă întreb dacă comisia de 
abuzuri a Senatului cunoaște ca un senator al 
Romaniei cere în public să nu se autorizeze un 
proiect ce respectă PUZ – ul zonei, n.a.)

• Eu am bătut monedă pentru ca în realiza-
rea viitorului PUZ și PUG să fie consultată 
cu adevărat societatea civilă, răspunsurile 
primite fiind încurajatoare. Doar că, încura-
jarea asta e greu de înghițit când vine de la 
autorități. Sper sincer să se țină de cuvânt, eu 
nu voi uita ce au spus.

• Lucian Pătrașcu, PSD, șeful comisiei de 
urbanism din CL (!!!!!) a venit în șlapi la dez-
batere, a avut un discurs politicianisto-popu-
list și și-a luat tălpășița. Practic a zis că ăia de 
dinainte sunt răi, Primăria e rea. Să facă ăia ceva. 
Boss, ești șeful comisiei de urbanism și vrei să 
te dai societate civilă? Not nice. (A fost singu-
rul consilier care a realizat însă ce bani riscă 
să piardă statul Roman dacă la cererea unor 
iubitori de iarbă  nu eliberează Autorizații de 
Construcție pentru 90 ha., n.a.)

• Șerban Șovăială, a fost penibil. Discurs 
naționalist, americanii sunt de vină, Teo Peter, 
(wtf?) Românii nu sunt cetățeni de mâna a 
doua. Trist. Penibil. Jignitor pentru orice om cu 
o inteligență medie. (Dar totuși a subliniat că 
dacă respectă PUZ-ul trebuie autorizat, n.a.)

• Macedonschi a vorbit despre cât de nasol 
ar fi traficul produs de proiect, chestii din studii. 
Corect și la obiect. N-am ce zice negativ (doar 
că ar fi mai bine să se uite pe PUZ ce prevede în 
zona respectivă atât drumurile existente cât și 
drumuri noi ce urmeaza să apara , n.a.).

• S-a semnalat problema proiectului de 
pe Warthe, a lui Maurer. PUZ-ul pare că per-
mite acel proiect grotesc. Bilă neagră pentru 
Primărie. (Bilă neagră pentru Primărie care 
ar fi trebuit să știe ca un PUZ public desfiin-
țeaza PUG-ul pe acea zonă și că nu expiră 
decât fie printr-un alt PUZ public pe acea 
zonă ce modifică parțial PUG-ul. , n.a.)

Academic, nu?  Măi Lucian Pătrașcu, chiar 
te-ai dus la dezbatere în șlapi?

Un bou pe 
 Că tot este vară și cald,  
este numai bun timpul pentru 
construcție. Construcția unor 
proteste, desigur.  
Și cum momentan nu sunt 
ordonanțe PSD împotriva 
cărora să se protesteze 
dar trebuie arătată grijă și 
preocupare, unii politicieni 
susținuți de „reprezentanți ai 
societății civile” s-au gândit 
să protesteze împotriva 
dezvoltatorilor imobiliari. 
Bine, nu împotriva tuturor, de 
data asta doar împotriva celor 
de la American Dream. Lucru 
care mi se pare ciudat, mai 
ales că în data de 20 mai ac, 
am atras atenția asupra unei 
viitoare construcții în imediata 
vecinătate, mai exact pe 
drumul de Poiană, pe platoul 
de deasupra complexului 
Bellevue Residence, adică la 
nici 2 km de American Dream
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Ce spune American Dream

După ce am văzut țircusul provocat de 
„societatea civilă“ la tandem cu oareșce politi-
cian, am cerut un punct de vedere de la dezvol-
tatorul American Dream, răspuns care a venit 
punctual și precis. Îl redăm aici, împreună cu 
planșele pe care ni le-a pus la dispoziție:

Proprietarul terenului-cetățean American- 
a predat întregul proiect agenției imobiliare 
American Dream pentru a se ocupa de partea 
de arhitectură , structură si vanzare.

Agenția American Dream a predat folo-
sința terenului prevăzut pentru drum-cale 
de acces către Asociația Salvați Circulația în 
Schei. Scopul a fost amenajarea viitorului 
drum de acces public care să asigure accesul 
la viitoarea construcție și care urmează să lege 
străzile Piatra Mare, Podul lui Grid, Strada 
Cetinii, urmând astfel fluidizarea circulației 
conform PUZ-ului. Viitorul drum urma să fie 
donat către primăria Brașov în conformitate 
cu HOTARÂREA NR. 224 din data de 19 
aprilie 2006, având ca obiect  reglementa-
rea eliberarii autorizațiilor de construire 
pentru imobilele cu acces la drumurile 
publice neintabulate în cartea funciară. 
Hotărârea prevede la Art. 1. : Autorizațiile de 
construire pentru imobile care sunt cuprinse 
în documentații de urbanism aprobate (P.U.Z. 
- plan urbanistic zonal, P.U.D. - plan urba-
nistic de detaliu), în care terenurile aferente 
drumurilor publice nu au fost dezmembrate 
si intabulate în cartea funciară, se vor elibera 
numai după reglementarea situației juridice 
a acestora, respectiv înscrierea în C.F. ca dru-
muri publice.  Fără această înscriere nici nu 
se poate depune cererea pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism. Asociația a înce-
put procedura de amenajare a viitorului drum 
public, pe o proprietate privată, fără obținerea 
unei autorizații pentru amenajarea drumului 
considerând ei așa cum declara și primarul că 
drumurile înainte de a fi cedate primăriei tre-
buie făcută infrastructura (săpătura) și trase 
utilitățile apoi cedate primăriei care de-abia 
după cedare poate emite autorizație de con-
strucție în vederea betonării drumurilor și a 
construirii clădirilor .

Referitor la articolele de presă care spun că 
dezvoltăm un proiect megalomanic cu peste 
1000 de apartamente și că defrișăm un întreg 
deal, precizăm:

• Construcția este în faza de proiect, 
urmând a fi supusă avizării după îndeplinirea 
procedurilor legale (drum de acces donat, uti-
lități etc), o parte din avize fiind deja scoase.

• Proiectul nu prevede realizarea de 1000 de 
apartamente, ci a unui număr de 600 de apar-
tamente, fiecare având loc de parcare asigurat 
plus locuri suplimentare pentru vizitatori și 
este întins pe o suprafață de aprox. 50.000 mp!

Referitor la invocata lipsă a utilităților, pre-
cizăm că :

• apele pluviale vor fi dirijate în șase bazine 
colectoare aflate pe propietate, iar apa colec-
tată va fi folosită pentru irigarea spațiilor verzi 
aflate în incinta complexului. Mai mult, cana-
lizarea nu va fi racordată la cea existentă în 
zona Piața Unirii, ci în conducta aflată pe stada 
După Iniște care are un diametru de 600mm și 
care este nouă. Nu este deci nici un motiv de 
îngrijorare pentru locuitorii din Schei, îngrijo-
rare legată de eventualele inundații provocate 

de subdimensionarea rețelei de canalizare.
• pe teren există branșament de gaze
• la cca 200 m de teren există post TRAFO
Referitor la acuzațiile de încălcare a legilor 

prin ridicarea acestui complex rezidențial, pre-
cizăm că proiectul se înscrie în PUZ-ul zonal, 
respectă CUT-ul de 1,4 avand un CUT de 1,1. 
Regimul de înălțime este de P+2E+R (parter, 
două etaje plus etajul retras) și nu 6 sau 7 etaje 
așa cum au vehiculat contestatarii proiectului.

Datorită modului de proiectare, prin lega-
rea noului drum de acces cu cele trei străzi 
menționate (Piatra Mare, Podul lui Grid, 
Strada Cetinii) se asigură un grad ridicat de 
fluidizare, un acces ușor din ambele sensuri 
(din drumul Poienii și din Schei), mai ales în 
cazul unor intervenții forțate – pompieri, sal-
vare etc.

Ca punct de vedere final, considerăm că 
toată acțiunea pornită împotriva proiectului 
nostru se datorează în principal concurenței, 
datorită prețurilor mai mici de vânzare (1.200-
1.300 euro/mp,  adica 70.000- 75.000 euro/ 
apartament).

Concluzii? 

Că nu îi place senatorului Allen Coliban 
proiectul este clar. Că protestatarul Radu 
Hossu vrea să ne bage în „țarcul cu verdeață 
este iarăși clar. Dar de ce? Care sunt motivele, 
asta trebuie să aflăm! Le place celor doi iarba?

Deocamdată putem doar să observăm 
modul de abordare preferențial. „Activiștii“ 
nu s-au sesizat în cazul proiectului propus de 
Maurer Imobiliare, proiect pentru care se cerea 
construcția unor imobile chiar și cu 14 etaje 
(zona M2), respectiv un Procent de Ocupare 
a Terenului (POT) de 60% și un Coeficient 
de Utilizare a Terenului (CUT) de 4,2! Și care 
proiect se cere doar peste un deal, pe drumul 
de Poiană, așa cum am arătat la începutul arti-
colului! Dar se sesizează în cazul unui proiect 
mult mai mic, care respectă PUZ-ul, și care 
prevede un procent de ocupare mult mai mic 
de 60% și Coeficient de Utilizare a Terenului 
(CUT) de doar 1,2! Adică nu aveți nimic 
împotriva construirii unor clădiri cu 14 etaje, 
dar sunteți împotriva construirii clădirilor cu 3 
etaje? Ce să fie oare la mijoc, că doar dealuri 
verzi sunt în ambele locații? Foarte interesant 
domnule Hossu! Foarte interesant domnule 
senator Allen Coliban!

Mai mult, „activiștii“ nu s-au sesizat în cazul 
celor două drumuri proaspăt tăiate pe dealul 
Stejerisului, mai sus de strada Stâncii. Cum 
spune consilierul local Șerban Șovăială: „Nu am 
auzit pe nimeni să protesteze în apărarea ace-
lei  zone verzi... (dar în schimb când se sapă 
un drum conform PUZ-ului pentru că altfel 
primăria nu-l primește și nici nu-ți eliberează 
autorizație, drum ce va fi folosit de tot Scheiul, 
deodată activiștii vor… iarbă!, n.a)

Așa cum nu s-au sesizat nici când au fost 
tăiate două drumuri de acces din drumul 
de Poiană către Schei, lucrare efectuată de 
o foarte cunoscută firmă asfaltatoare. Cam 
„preferențial“!

Mai observăm și poziția pertinentă a dez-
voltatorului American Dream care spune 
că este posibil să fie o acțiune coordonată 
de concurență datorită diferenței de preț. În 
fond, între 75.000 de euro și 200.000 de euro 
este ceva…

Este interesantă și poziția primăriei, care 

prin vocea primarului Scripcaru trezit deodată 
din somnicul dulce, spune că „nu vor mai fi 
eliberate autorizaţii de construcţie pen-
tru proiecte care nu cedează de la început 
municipalităţii un drum public realizat la 
nivel de infrastructură de către dezvolta-
tor, la cote care să permită încadrarea în 
categoria de drum public. De asemenea, 
dezvoltatorul va trebui să asigure reţelele 
de utilitate publică (apă, canal, electrici-
tate, iluminat, gaz) pe cheltuiala proprie. 
Ulterior, primăria va prelua drumul, îl 
va asfalta, sistematiza, îl va întreţine, îl va 
repara, va face deszăpezirea şi va menţine 
curăţenia, la fel ca pe orice alt drum public 
din municipiu. Păi nenea primaru', asta este 
reglementat prin HCL NR. 224 din data de 19 
aprilie 2006, despre care dezvoltatorul a  făcut 
vorbire mai sus! Se înțelege foarte clar că nu 
poți obține autorizație de construcție până nu 
ai cedat drumul și că nu poți ceda drumul dacă 
nu îl sapi și îi tragi utilitățile. 

Dar pe noi scheienii ne-a întrebat cineva 
dacă pe străzile Piatra Mare, Cetinii, Podul lui 
Grid intră mașina de pompieri sau salvarea? 
Ce ar fi să facem un experiment într-o noapte 
cu o mașină de pompieri pe aceste străzi? 
Poate așa și iubitorii de iarbă și-ar da seama cât 
de important este drumul din PUZ ce trece 
pe terenul americanului. Poate primăria, dacă 
americanul ar ceda terenul (cu toate că mă 
îndoiesc după acest circ) ar trebui să propună 
sensuri unice pe străzile Piatra Mare, Cetinii, 
Podul lui Grid  lucru ce nu numai că ar fluidiza 
traficul dar ne-ar crea si locuri de parcare pen-
tru noi scheenii pe aceste strazi pe o singura 
parte nu haotic cum se parcheaza acum masi-
nile de nu poti trece nici cu MATIZ-ul dara-
mite cu masina de pompieri sau salvarea.

Tot primarul spune: „De asemenea, dez-
voltatorii vor trebui să pună la dispoziţia 
clienţilor în mod efectiv și un loc de par-
care. Până acum, majoritatea dezvoltato-
rilor vindeau separat locurile de parcare, 
la preţuri considerate foarte mari de către 
clienţi, care preferau să își lase mașinile în 
afara proprietăţii dezvoltatorului, aglo-
merând trotuarele sau străzile, în timp ce 
locurile de parcare prevăzute în autorizaţia 
de construcţie stăteau goale.  În plus, pro-
iectele trebuie să prevadă, pe lângă spaţii 
verzi și locuri de joacă și grădiniţe, creșe 
și școli, acestea urmând să fie construite 
de municipalitate, dar pe terenuri puse la 
dispoziţie gratuit municipalităţii de către 
dezvoltatori. Primăria nu va despăgubi pe 
nimeni și nici nu va oferi teren la schimb 
pentru a oferi aceste facilităţi, întrucât ele 
sunt în primul rând parte a afacerii imobi-
liare a dezvoltatorului și parte a poveștii 
frumoase pe care dezvoltatorii o vând cli-
enţilor, și deci o datorie a dezvoltatorului.“

Desigur, nenea primarul nu a văzut planșele 
propuse în proiect de dezvoltatorul American 
Dream. Dacă ar fi avut un minim de curiozi-
tate, le-ar fi cerut, așa cum am făcut-o noi…

Așa cum spunea un coleg din presă: Dacă 
în cele patru mandate de primar al munici-
piului Brasov George Scripcaru nu a vorbit 
deloc despre construcțiile haotice, deși presa 
independentă a tot semnalat aceste lucruri, 
brusc, de câteva zile, și-a adus aminte. Forțat 
de brașovenii care s-au săturat să vadă con-
strucții care nu respectă nici regimul înălțimii, 

nici arhitectura zonei, primarul s-a trezit și a 
început să joace rolul victimei, de parcă con-
strucțiile au fost ridicate în Făgăraș, nicide-
cum în municipiul Brașov. Dintr-o dată i-au 
venit idei, a fost de acord cu organizarea unei 
dezbateri, iar, mai nou, i-a chemat pe dez-
voltatorii imobiliari la Primărie pentru a le 
explica cum au încălcat legea până acum, dar 
că, pe viitor, acest lucru nu va mai fi posibil.“

Cred că a dormit bine primarul dacă nu 
a văzut până acum ce s-a întâmplat măcar în 
zona Tractorul. Bine de tot a dormit! Și când 
s-a trezit vrea să „rearanjeze“ o zonă în care 
se vehiculează sub năsucul lui afaceri de sute 
de milioane de euro? Haidi bre, eu cred că 
vrei să acoperi doar ceva urme lăsate în pra-
ful șantierelor girate de matale! Spre aducere 
aminte, iată ce declara Scripcaru pe 10 octom-
brie, 2009, care în „cadru festiv“ inaugura 
complexul Bellevue Residence: „Mulţi m-au 
acuzat pentru acest proiect, m-au înjurat, au 
spus că sînt mînă în mînă cu Gabriel Stan. Mă 
enervează, pentru că, evident, nu este aşa. Mulţi 
au vorbit negativ despre acest proiect, dar am tre-
cut peste lucrurile astea, am crezut în acest proiect 
şi azi se demonstrează că am avut dreptate. E un 
proiect extraordinar şi mă bucur că am putut face 
acest lucru, ca primar al municipiului Braşov“. 
Bellevue Residence, colț cu viitorul com-
plex cu blocuri de 14 etaje! Un adevărat fiu al 
poporului, primarul nostru.

Apare astfel suspiciunea că cineva, cu o 
posibilă complicitate a unor oameni din pri-
mărie au interes să țină zona închisă cu un 
anume scop. În fond, 90 de hectare nu sunt 
de colea și nu trebuie să construiască oricine. 
Cum spunea senatorul Coliban? Proiectul 
trebuie oprit! De ce măi senatoare? Care sunt 
interesele? De ce a fost nervos administrato-
rul public Miklos Gantz, care atunci când  un 
tânăr a luat cuvântul la dezbatere și a solicitat 
câteva răspunsuri de la reprezentanții adminis-
trației locale a primit un răspuns halucinant: 
„Nu trebuie să îți dau eu ție explicații“. Cum 
spunea colegul de presă:  „de parcă acest admi-
nistrator public lucrează la o firmă privată și 
nu este plătit din bani publici. Plus că, rolul lui 
acolo, în sală, era tocmai de a oferi explicații!“

Deocamdată încheiem aici. Este clar că pe 
„Calea Vacilor“ umblă un bou. Cine este boul 
veți vedea în scurt timp. În mod cert, boul 
va trece de pe Calea Vacii pe Stejăriș, apoi 
mai face o plimbare spre Poiana Brașov. Și 
pe unde trece boul lasă urme, pe care călcăm 
și noi. Urme în care se văd interesele girate 
de primărie în favoarea unor anumite per-
soane. Până atunci le urez „activiștilor” spor“ 
la păscut”.  Dacă nu pe dealul de  la American 
Dream, poate de dincolo!

Legendă:
PUG - Plan Urbanistic General
PUZ - Plan Urbanistic Zonal
POT - Procent de ocupare a terenului, (exem-

plu: la un POT de 40 la sută pentru un teren de 
1.000 de metri pătrați se poate construi numai pe 
400 de metri pătrați

CUT - Coeficientul de utilizare a terenului 
(exemplu: la un CUT de 1,4 la o secțiune a con-
strucției de 400 de metri pătrați se pot construi 
560 de metri pătrați desfășurat, adică un parter 
și o mansardă.

Practic POT-ul și CUT-ul reglementează 
regimul de înălțime conform PUZ.

Alexandru PETRESCU 

calea vacilor
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Croitorașul cel viteaz

Adică de la un Burebista care 
a complotat împotriva lui 
Cezar împreună cu Pompei 

și a ajutat cu aur la finanțarea campa-
niei militare a lui Pompei împotriva 
lui Cezar – ceea ce denotă o puternică 
rețea dacică aparținând vremii, rețea 
de informații, persuasiune și rapidi-
tate în comunicare, denotă patrio-
tism și oameni mândri cu caractere 
puternice – ajungem astăzi, din ceea 
ce se vede, ca mai toate serviciile 
secrete românești sa fie transformate 
în ciraci, „smardoi“ si săgeți în slujba 
DNA-ului… aspect grotesc – nici 
măcar vrăjeala cu terorismul nu prea 
o aud la ai noștri – în schimb obedi-
ența totală și necondiționată față de 
DNA, DNA fiind un fel de demiurg 
juridic sfânt si atotcuprinzător.

Nu vreau să fiu înțeles gresit, nu 
spun ca toți angajații SRI (căci în 
principal la SRI mă refer) sunt în 
aceeasi oală, cu siguranță printre 
ei există și bărbați patrioți nu doar 
androgini integrați european și 
chiar cred că aceștia (bărbații patri-
oți) sunt majoritari, dar ceea ce mai 
cred și este chiar evident, e faptul că 
agenda este cu totul alta și acești sol-
dați nu prea au ce face, căci iubirea 
trece prin stomac, chiar și iubirea de 
patrie. Totuși uitandu-mă la istoria 
recentă cu decăderea lui Ceausescu, 
cine știe? Speranța moare ultima. 
Niciodată să nu spui niciodată, era 
un film parcă, nu? Dar să purce-
dem. După minuscula prezentare 
în care m-am referit la antichitate, 
la Burebista, venim direct în epoca 
modernă și vorbim puțin despre 
Mihail Moruzov. Un om cu adevărat 
enigmă, dacă ne gândim că, având 
ca studii doar trei clase primare a 
reușit să creeze o rețea de spioni și 
contraspionaj care concura fățiș cu 
serviciile marilor puteri europene, 
a capturat numeroși agenti nemți 

obținând informații de front care 
au salvat mii de vieți românești (în 
acele timpuri România ca stat și 
românii chiar contau pentru auto-
ritățile românești, adică autorități-
lor pe acele timpuri chiar le păsa de 
România și de români, ce chestie 
ciudată, nu-i așa?).

Mihail Moruzov a înființat ofi-
cial serviciul secret românesc, ca și 
instituție în 1924, dar activitarea sa 
a început cu mult înainte. La 22 de 
ani, nefiind angajat în nici o insitiu-
ție, a urmărit si deconspirat din pasi-
une și proprie inițiativă o rețea de 
spionaj bulgară care pregătea invazia 
Dobrogei, precedată de un exod de 
populatie civilă bulgărească (parcă 
aduce un pic cu Sirienii nu?). Cu 
aceste informații s-a dus la Direcția 
Generală a Poliției de Siguranță si 
a fost pe loc angajat ca „diurnist“ 
(colaborator) cu program liber. 
Ulterior în timpul primului război 
mondial în 1917 – 1918 a primit 
misiunea să organizeze în sânul 
Serviciului de Siguranță al Deltei un 
serviciu de contraspionaj, pe care l-a 
creeat și care a funcționat cu succes, 
anihilând foarte multe rețele de spi-
onaj ale Triplei Aliante (Germania, 
Austro-Ungaria și Italia) și în special 
capturând agenți germani ce deți-
neau informații de front. În 1924 
a fost chemat de rege și guvern la 
București să-și desăvârșească opera 
la nivel național. A făcut-o, a cre-
eat Agentura Serviciul Secret de 
Informații al Armatei Române, pe 
care a și condus-o din 1924 până a 
murit. A fost împușcat în 1940 de 
către legionari. 

O altă figură marcantă a servi-
ciilor secrete românești este Eugen 
Cristescu, cel care i-a succedat lui 
Moruzov la conducerea serviciilor 
secrete. Mai este supranumit „Asul“. 
Activitatea lui s-a orientat mai mult 

împotriva rușilor, obținând chiar de 
la începutul războiului informații – 
din profunzimea teritoriilor rusești 
– informații fabuloase și exacte 
despre uriașul potențial de razboi 
al rușilor, informațiile lui Cristescu 
fiind mai bune și cu mult mai „pe 
obiect“ decât cele ale Abwher-ului 
(serviciul de informatii german 
al vremii). A penetrat puternic și 
Interkomul, unul din informato-
rii lui fiind chiar Emil Bodnăraș 
(comunist de frunte al vremii și cu 
siguranță agent NKVD), iar în 1944, 
din 1150 de membrii cât aveau înre-
gistrați oficial Partidul Comunist în 
Romania, peste jumătate fuseseră 
racolați de oamenii lui Cristescu.

De asemenea – noi fiind până în 
1944 aliați cu nemții – oamenii lui 
Cristescu au capturat în țară sau au 
racolat în Europa, agenți și ofițeri 
englezi, americani și francezi, obți-
nând informații capitale, de exem-
plu a aflat de bombardamentul asu-
pra Ploieștiului cu șapte zile înainte 
ca acesta să aibă loc. A fost arestat de 
comuniști la 24 septembrie 1944 și 
dus în URSS unde a fost interogat, 
după care a fost redat românilor care 
– guvern comunist – l-au încarcerat. 
Există un certificat de deces care 
zice că ar fi murit in 1950 în 12 iunie 
în închisoarea Văcărești, însă de ase-
menea există mărturii consemnate 
ca ar fi fost văzut chiar și în anul, 
1960 pe stradă. Există teorii care 
spun că ar fi primit identitate falsă 
și ar fi fost folosit de blocul comu-
nist în anii ’55 – ’65 în perioada de 
început a războiului rece, deoarece 
palmaresul său de relații europene 
și portofoliul de agenți din vest pe 
care îi cunoștea din timpul războ-
iului și cu care putea lua legătura, 

reprezentau o sursă inepuizabilă de 
lucru și de informație, fapt care ar fi 
dus la împrejurarea că s-ar fi făcut 
util și în vremea comuniștilor.

Nu vom ști cu certitudine poate 
niciodată. După război se știe că 
România a cunoscut o perioadă de 
înflorire, o perioadă de reală dez-
voltare economică și industrială, 
România fiind una din cele mai 
industrializate țări din Europa și 
având întotdeauna acces la tehnolo-
gii și tehnică de ultimă oră. Aceasta 
nu se putea realiza fără un servi-
ciu de spionaj eficient. Mai mult 
România a condamnat vehement 
invazia Ungariei de către ruși și de 
asemenea invazia Cehoslovaciei de 
către Tratatul de la Varșovia în frunte 
cu rușii, invazie pe care Ceaușescu a 
dezaprobat-o, denunțat-o și a hulit-o 
chiar și în occident. Ei bine, să te pui 
în anii 50-60-70, de-a curmezișul 
Rusiei nu prea era de preferat.

Cu toate astea au făcut-o și nu s-ar 
fi terminat bine dacă de partea sa 
Ceausescu nu ar fi avut un serviciu 
de spionaj și contraspionaj puternic 
și alcătuit din oameni patrioți. Știți 
cum era? Ca și cum te-ai pune împo-
triva Americii sau împotriva Uniunii 
Europene. Stați liniștiți că asta nu 
se va întâmpla, oamenii ăia de care 
ziceam sunt istorie. Acuma sunt cro-
itorașii, țesatorii de dosare penale în 
slujba parchetelor, în special a DNA-
ului. Europa zice: ucideți industria, 
conducătorii o distrug și nimic. 
Europa zice: luați bani de la FMI, 
conducătorii iau, împovărează țara 
și nimic, Europa zice: cumpărați-ne 
legumele de rahat și distrugeți între-
prinzătorii autohtoni, ai noștri se 
execută și împovărează întreprinză-
torii români cu taxe și legi aberante. 

Americanii zic: mutăm tot NATO 
la voi că ne fugărește Erdogan, ai 
noștri îi primesc cu flori și le dau si 
4 miliarde de euro. Interesant totuși 
de ce i-a fugărit Erdogan? Orice 
cerere de extrădare din vest e tratată 
cu slugărnicie scârboasă de autorită-
țile române, pe de altă parte ai noștri 
nici nu îndrăznesc să întrebe ce mai 
e cu americanul care l-a omorât pe 
Teo Peter? E bine mersi, sunt con-
vins. Mă rog, și-așa mai departe, le 
știți și dumneavoastră.

De ce „croitorașul cel viteaz“ 
pentru că asta e instituția, un fel 
de croitorie care mai țese si mai 
coase pe ici pe colo. Ați văzut filmul 
„Oamenii Reginei“? Acolo un ser-
viciu secret avea intrarea printr-un 
atelier de croitorie, la noi serviciul 
secret este o croitorie. Cam atât. A 
nuuuu! Vă mai țin puțin. Mai poves-
tim despre dragostea mea: mascații. 
Ce-mi place când se duc 40 ca să 
aresteze o femeie (vezi Udrea, vezi 
Bica) sau când s-au dus vreo 30 
dupa Oprescu, o fi fost vreun ninja 
Oprescu la 70 de ani si copt de 
diabet. Mi-a venit o idee, idee des-
pre care v-am mai vorbit, dar insist 
asupra ei că poate o pune cineva în 
aplicare, ar fi un gest simpatic. Dacă 
tot suntem prieteni cu americanii, 
de ce nu fac mascații noștri (dar ăia 
de la televizor, ăia cu pistoale), de 
ce nu fac un schimb de experiență, 
să-i duca americanii în Tijuana – 
Mexic, să aresteze șefi de Cartel de 
droguri, de ce nu se duc cu colegii 
lor de la SWAT să eradicheze labo-
ratoare de amfetamină prin Bronx și 
Gery Indiana, să facă arestari prin 
Ku Klux Klan, să lupte puțin ală-
turi Agenția Antidrog Americană, 
împotriva Guerrilelor Peruane și să 
le dea foc la plantații, să facă ares-
tări în favelele din Brazilia. Doar 
așa ca schimb de experiență cu 
americanii. Știti câți mascati de la 
televizorul românesc își dau demi-
sia când încep să zboare gloanțele 
prin Bronx? Vă zic eu: TOȚI! Păi 
nu mai fiți mă șmecheri – câte 40 
– cu Elena Udrea sau cu Alina Bica. 
Nu vă e penibil? Mie mi-ar fi.  Dacă 
fetele alea erau sunate să se prezinte 
la audieri se duceau singure.

Ei dragilor, cu reverență !
Pa CEANGA

Săraca țară bogată
În discuțiile cu ceilalți, prin mass-media și 

în general oriunde ne aflăm, noi românii 
ne plângem că suntem săraci. Mai mult, 

am inventat o serie întreagă de vorbe de duh 
care să ne ajute în caracterizarea sărăciei 
noastre, de genul „La omul sărac nici boii nu 
trag“ sau „Suntem prea săraci ca să cumpă-
răm lucruri ieftine“, chiar titlul acestui arti-
col este deseori folosit în portretizarea stării 
avansate de sărăcie în care ne aflăm.

Și n-am să mă ascund după deget, suntem 
săraci lipiți. Dacă treci granița în Ungaria și 
compari țara noastră cu ce vezi după graniță, 
observi că la noi este rău de tot.

Da, știu se mișcă lucruri și la noi, dar nici 
vestul nu vă imaginați că stă pe loc, ba chiar 
se dezvoltă într-un ritm mai avansat decât 
țara noastră.

Lucrez cu mulți străini, mai mult sau 
mai puțin educați și simt că ne privesc la 
fel cum îi privim noi pe cei din Somalia 
sau Burkina Faso. Atitudinea lor este una 
extrem de protecționistă în momentul în 
care ajung în România, semn că nu se simt 
în siguranță. Nici nu este de mirare, prin 
spitalele noastre colcăie gândacii, străzile 
noastre sunt capcane pentru șoferi, avem 
unul dintre cele mai mici salarii medii din 

Europa și așa mai departe.
Și totuși, România este pentru străini o 

sursă inepuizabilă de materie cenușie și vin 
aici pentru a ne angaja oamenii și a se folosi 
de inteligența și de pregătirea lor. Altfel n-ar 
avea motive.

Și totuși, în fiecare zi mai auzim de câte 
un start-up care a plecat de la o idee a unui 
român.

Și dacă este așa, totuși, de ce suntem în 
continuare săraci?

Păi pentru că votăm hoți care azi spun că 
salariul minim va fi 2.000 de lei din ianuarie 
și mâine uită ce au spus și care fură din banii 

de taxe și impozite plătiți de noi, bani cu care 
ar trebui să facă autostrăzi, spitale și așa mai 
departe.

Ca să vă dați seama cât este țara 
asta de bogată și cât poate produce, 
gândiți-vă că este condusă din 
1990 de astfel de hoți și totuși încă 
nu arătăm ca desculții din Burkina 
Faso și Somalia.

Sorin BÂSCĂ

 Ne propunem să facem o scurtă istorie a serviciilor 
secrete românești. Am încercat în fel și chip să 
abordăm problema însă oricum o „dăm“, oricum 
o întoarcem când ajungem la contemporaneitate 
ne dăm seama că de fapt îndrăzneala acestui mic 
studiu istoric se transformă într-o monografie a 
parcursului cognitiv de la extaz la tristețe, de la extaz 
la depresie… 
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Este de admirat faptul că, după ani de lân-
cezeală, societatea civilă brașoveană s-a 
trezit din amorțire. Ar fi putut s-o facă 

în urmă cu ani de zile, când a apărut hidoasa 
dezvoltare de blocuri de sub drumul Poienii, 
în zona Casei Albe, dar a tăcut. Ar fi putut s-o 
facă la momentul transformării Căii Vacii în 
cartier de vile de lux, dar n-a făcut-o. La fel, ar 
fi putut să protesteze când dealul Warthe s-a 
umplut de blocurile Bellevue Residence, sau 
acum, mai curând, când Maurer Imobiliare 
anunță demararea unui proiect de 300 de 
apartamente (bloc de 14 etaje???), în vârful 
dealului Warthe. N-a făcut-o. S-a inflamat pe 
tema American Dream, determinând inclu-
siv o dezbatere publică la primăria Brașov. De 
atunci și până acum, pe dealul Stejerișului, 
mai sus de strada Stâncii, s-au tăiat două dru-
muri. Nu am auzit pe nimeni să protesteze în 
apărarea acelei zone verzi...

Dar destul despre acea parte vocală selec-
tivă a societății civile. Indiferent cât de obscur 
sunt motivați unii dintre protestatari, realita-
tea este una singură: PUTREGAIUL ESTE 
LA PRIMĂRIA BRAȘOV!

Expresia juridică a acestui putregai 
este Planul Urbanistic General (PUG) al 
Brașovului. Plan întocmit absolut haotic, chiar 

dacă domnul primar ne spune că a fost făcut 
de un colectiv de profesori de la Facultatea de 
Arhitectură Ion Mincu din București. Cum 
altfel decât haotic poate fi denumit un PUG 
în care cartiere de case unifamiliale se înveci-
nează - pe părți opuse ale aceleiași strazi!!! cu 
zone pe care se permite construirea de blo-
curi cu 15 etaje? Ce respect arată acest PUG 
celor care deja își construiseră casele cu unul, 
două etaje? Care visau să se poată relaxa în 
grădina proprie fără să fie priviți ca la specta-
col, din balcoanele a celor 15 etaje învecinate.

Doar copiii mici pot crede că acel PUG a 
fost întocmit în absența unei teme de proiec-
tare, a unor cereri clare din partea primăriei cu 
privire la ce dorește aceasta să fie planificat. A 
ieșit o porcărie? Da, dar de ce s-ar simți arhitec-
ții care au semnat PUGul stânjeniți? Au încasat 
banii, au proiectat ce li s-a cerut, la revedere!

În același timp, acestui PUG dezastruos 
i s-au adus zeci și zeci de modificări (în rău, 
evident, adică mai multe etaje, mai mare 
coeficient de utilizare a terenului CUT, sau 
procent de ocupare a terenului POT și mai 
ridicat decât era permis în PUG), prin zeci și 
zeci de Planuri Urbanistice Zonale PUZ-uri, 
aprobate de către Consiliul Local în decursul 
anilor. Haos total, dezastrul este desăvârșit.

Astăzi ne dăm seama cu toții, societatea 
civilă - din care consider cât se poate de clar 
că fac și eu parte, ca independent în consiliul 
local nu pot reprezenta altceva decat soci-
etratea civilă, spre deosebire de colegii mei 
de consiliu, care sunt obligați să răspundă la 
comenzile de partid - că acest plan nu este 
bun. Si primarul se declara un opozant al 
PUG-ului, astăzi. Dar când a fost întocmit 
cine era primar? Cine a dat, deci, „datele de 
intrare“, tema de proiectare? Același primar, 
care astăzi e de acord că PUG-ul nu e bun. 
Așa că vom cere să fie întocmit unul nou. 
Care va fi, însă, tot o porcărie, dacă cerințele 

impuse prin tema de proiectare vor fi la fel de 
haotice, contradictorii, aberante. Dacă nu se 
va porni de la o bază solidă, corectă, rezultatul 
nu poate fi unul bun!

Invit, deci, societatea civilă în totalitatea ei 
să fie vocală, vigilentă și atentă la TOT proce-
sul de elaborare a noului PUG, care va fi unul 
de durată, dar esențială pentru anii viitori ai 
orașului nostru. Eu mă voi lupta pentru ca 
rezultatul să fie unul pozitiv pentru oraș, dar 
de unul singur îmi va fi mai greu decât în tan-
dem cu restul cetățenilor orașului.

Șerban ȘOVĂIALĂ,
consilier local independent al Brașovului

Putregaiul este la Primăria Brașov!
 Zilele acestea s-a umflat buboiul haosului din urbanismul 
brașovean. O parte a „societății civile“ a devenit vocală față  
de planurile de transformare a ceea ce ei percep a fi o zona verde 
într-un cartier de case/blocuri denumit American Dream
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Echipei Corona i se va alătura 
și portarul Isabela Roșca, cea 
care a fost împrumutată sezo-

nul trecut la Dinamo București.
De la reunire au lipsit Cynthia 

Tomescu și Andreea Chiricuţă, 
aflate în Spania cu naţionala de seni-
oare, Sorina Tîrcă, Daria Bucur și 
Daciana Hosu, care sunt la Oradea 
și se pregătesc împreună cu naţio-
nala de tineret. de Campionatul 
Europen, precum și Bianca Tiron, 
care va ajunge la Brașov luni după 
amiază, ea venind direct de la 
Campionatele Universitare. 

În prima parte a pregătirii,  
antrenorul Costică Buceschi a 
programat teste fizice pentru a 
vedea în ce parametri se află jucă-
toarele după programul de pre-
gătire dat fiecăreia în parte peste 
vară, urmând ca de vineri, 14 iulie, 
Corona să se deplaseze la Sfântu 
Gheorghe pentru un cantona-
ment în care se vor pune bazele 

pregătirii fizice. După acest stagiu, 
handbalistele își vor continua pre-
gătirea la Brașov, iar apoi vor lua 
drumul Ungariei, acolo unde în 3 
și 4 august vor juca două meciuri 
amicale cu Debrecen. Din Ungaria, 
delegaţia Coronei va pleca spre 
Slovacia, pentru a participa la un 
turneu amical la invitaţia echipei 
Iuventa Michalovce,  la care vor mai 
participa și Kisvarda (Ungaria) și 
Lublin (Polonia). În 12-13 august, 
Corona a confirmat participarea 
la turneul de la Bistriţa, alături de 
CSM Bistriţa, Universitatea Cluj și 
SCM Roman, iar pe 18-19 august, 
va organiza la Brașov, Memorialul 
„Dumitru Popescu Colibași”, com-
petiţie la care vor mai participa, 
CSM Bistriţa, Unirea Slobozia și 
Măgura Cisnădie. Seria turneelor 
amicale se va încheia cu un patrula-
ter la Cisnădie, însă echipele parti-
cipante vor fi anunţate în perioada 
imediat următoare.  

Președintele secţiei de handbal 
de la Corona Brașov, Ioan Preda 
a declarat că abia așteaptă să vadă 
noua echipa în antrenamente și 
meciuri amicale și că este încre-
zător în noul proiect al Coronei. 
„Suntem în faţa unui nou început, 
și așa cum e firesc, suntem nerăb-
dători să le vedem pe fete în sală, 
la antrenamente, să intrăm în febra 
pregătirilor noului sezon. Venim 
după multe luni în care am fost 
concentraţi pe formarea acestei 
echipe, și suntem mulţumiţi că am 
reușit să formăm un lot cu care să 
ne batem acolo unde ne propunem 

să ne batem an de an, și anume pri-
mele locuri în campionat. Va fi un 
sezon interesant, pentru că multe 
echipe au suferit modificări în lot, 
dar noi suntem optimiști că în acest 
an vom avea altă comportare iar 
fanii vor fi mulţumiţi de handbalul 
pe care echipa îl va juca”, a spus ofi-
cialul Coronei. 

Pentru sezonul 2017-2018, 
echipa de handbal Corona Brașov 
a cerut Federaţiei Europene de 
Handbal un wildcard de parti-
cipare în cupele europene, și va 
primi răspunsul în perioada urmă-
toare, atunci când EHF va afla câte 

echipe calificate s-au înscris în noul 
sezon european. 

În altă ordine de idei, echipa de 
handbal Corona Brașov continuă 
vânzarea abonamentelor pentru 
sezonul 2017-2018. Preţul aces-
tuia este de 200 lei și este valabil 
al toate meciurile echipei din cam-
pionat, Cupa României și Cupele 
Europene (în cazul în care echipa 
va primi wildcard).  Abonamentele 
pot fi cumpărate de la sediul clu-
bului, aflat la Sala Sporturilor 
„Dumitru Popescu Colibași“ (etaj 
I – intrarea dinspre terenurile de 
tenis) între orele 10-16.

Handbalistele Coronei s-au reunit  
pentru prima dată în noua formulă
 Echipa de handbal Corona Braşov s-a reunit în 
această săptămână, pentru prima dată după vacanţa 
de vară. Cu un nou antrenor principal, Costică 
Buceschi şi cu şapte nume noi în lot, Eliza Buceschi 
(centru), Bianca Tiron (inter), Teodora Bloj (inter), 
Timeea Tătar (pivot), Cynthia Tomescu (pivot), 
Andreea Chiricuţă (extremă stânga) şi Cosmina 
Cozma (inter şi centru), formaţia braşoveană 
porneşte pregătirea unui sezon în care are gânduri 
mari, şi anume o clasare pe podium

Trupa de sub Tâmpa va 
juca între 17-19 august 
la Memorialul „Pavla 

Zabojnika“, din Slovacia de la Zvolen. 
La competiție participă șase echipe: 
HC Frydek-Mistek din Cehia, GKC 
Tychy din Polonia, Corona Wolves 
Brașov din România, HC07 Detva 
din Slovacia, GKS Katowice din 
Polonia și gazda HKM a.s. Zvolen 
din Slovacia. Fiecare formație va 
juca trei partide, iar la final se va face 
un clasament. Polc și compania vor 

evolua pe data de 17 august împo-
triva slovacilor de la HC 07 Detva, 
apoi vor evolua în compania polo-
nezilor de la GKS Katowice, pe 18 
august, iar pe 19 vor juca în compa-
nia slovacilor de la Zvolen, în ulti-
mul meci al competiției.

„Va fi un turneu puternic la care 
vor participa șase echipe. Vom juca 
trei meciuri tari în compania unor 
echipe din Slovacia și din Polonia. 
La competiție sunt prezente repre-
zentante ale școlilor de hochei din 

Polonia, Cehia și Slovacia. Sunt 
convins că ne va prinde foarte bine 
acest turneu de pregătire. Nu mă 
interesează foarte mult rezultatele 
la acest turneu. Este important să 
reușim să avem și o mare parte din 
străini până la acea dată, pentru a 
putea omegeniza această echipă. 
Am pierdut doi jucători importanți, 
Klempa și McDonald care au ales să 
joace în altă parte și trebuie să-i inte-
grăm cât mai repede pe hocheiștii 
străini care vor ajunge la Corona. 
Trebuie să acumulăm foarte mult 
în luna august și la acel turneu 
pentru a fi pregătiți în septembrie, 
atunci când vor începe competiți-
ile oficiale“, a mai spus președintele 
celor de la Corona Wolves Brașov, 
Emilan Cernica.

„Vom intra pe gheață la 1 august 
și suntem pe final cu definitivatul 
jucătorilor străini. Toate contrac-
tele au fost trimise jucătorilor, le 
discutăm pe mail-uri, pe telefoane 
și așteptăm ca ei să-și pună semnă-
tura pe aceste contracte. În momen-
tul în care vom avea semnăturile lor 
atunci îi vom și anunța“, a declarat 
președintele celor de la Corona 
Wolves Brașov, Emilian Cernica.

Corona Wolves va participa la un 
puternic turneu internațional!

Braşoveanul Iulian 
Staicu, campion naţional 
la săritura în lungime

La Pitești s-au desfășurat zilele trecute Campionatele Naţionale 
Seniori & Tineret la atletism. O excelentă performanţă a obţi-
nut-o atletul brașovean Iulian Staicu, legitimat la CS Ţara Bârsei 

Brașov. Astfel, în proba de săritură în lungime, la care au concurat 15 
sportivi, Staicu, antrenat de Horaţiu Calfă, a devenit campion naţional 
la seniori, cu o săritură de 7,85 m. Pe locul secund s-a clasat George 
Baciu de la CSM Călărași, cu o săritură de 7,71 m, iar medalia de bronz 
a revenit lui Adrian Vasile, de la CSM București, care a sărit 7,68 m.

De remarcat că Iulian Staicu va participa și la Jocurile Mondiale 
Universitare, de la Taipei, care vor avea loc în perioada 20-25 august.


