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ROMÂNIA TRISTĂ.
Tristă în adevăratul sens 
al cuvântului, nu numai 
metaforic

Bruxelles, capitala Europei 
de la umbra arborelui de 
cacao

Singura şansă de 
dezvoltare a României  
pe termen mediu

NOILE CODURI DE 
PROCEDURĂ PENALĂ

FALS Procurorii 
nu mai pot publica 
informaţii  
despre dosarele aflate 
în faza de urmărire 
penală 

 PAGINA 2

 PAGINA 6

 PAGINA 3

 PAGINA 10

 PAGINA 11

 PAGINILE  4-5

Protocoalele subterane  
rod statul de la rădăcină

Hoțul strigă 
hoții

• POATE CĂ PROTOCOALELE 
DINTRE INSTITUŢIILE „SPECIALE“ 
ALE STATULUI S-AU NĂSCUT DIN 
DORINŢA REALĂ DE A STÂRPI 
CORUPŢIA. Poate că niște „oameni 
politici“ onești s-au înţeles, în taină, 
să facă dreptate cu orice preţ. Și 
poate că mai mulţi „opiniști“ și-au 
pus furia, sau greaţa, sau naivitatea 
în slujba unui ideal. Poate…  PAGINA 2  PAGINILE  8-9

Această membră marcantă a partidului lui Cioloș 
arată de fapt adevărata faţă a acestor partide gen USR 
și Mișcarea România Împreună. 

Aici sunt votanţii care până acum nu se regăseau în 
doctrina vreunui partid și iată de ce, pentru că partidele 
românești nu cultivă acest gen de politica de tip 
huliganic și neo-nazist.

Puternic finanţate din exteriorul României, aceste 
partide au un singur scop, crearea unui mediu instabil 
politic care să ducă la instabilitate socială și implicit 
la nemulţumirea maselor ce devin astfel masa de 
manevră a unor interese externe, de multe ori contrare 
interesului românesc. 

Robespierre va urma după mine. (Danton)

EDITORIAL

 PAGINA 12

Între 21 și 23 ianuarie 1941, în București și în alte orașe ale țării, au avut loc nenumărate violențe sângeroase, 
comise de legionari în intenția de a prelua integral puterea pe care, până în acel moment, o împărțeau cu Ion 
Antonescu. Acesta din urmă îi cooptase la guvernare, cu câteva luni înainte, în 14 septembrie 1940, când se 
născuse „statul național legionar“. 

„Desăvârșită libertate de 
presă, asociere și întrunire, 
libera propagandă a  tuturor 
gândurilor omenești”, se 
statua, printre altele, în 
Rezoluţia Adunării Naţionale 
de la Alba-Iulia din 1918. 
România Mare privea 
spre viitor cu încredere, 
 entuziasm și înţelepciune

Ură și 
dezbinare 
în Anul 
Centenarului

Publicistul Valeriu 
Braniște, membru 
în Consiliul Dirigent 
al Transilvaniei
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România este o țară tristă. Tristă în 
adevăratul sens al cuvîntului, nu 
numai metaforic. România este o 
țară tristă pentru că românii sunt 

triști. Sunt triști, nervoși, bosumflați, arțăgoși. 
Exact după portretul robot pe care îl făcea 
Carl Gustav Jung, secolul trecut, frustraților. 
Iar noi asta suntem: un popor de frustrați. 
Suntem veșnic încruntați, veșnic agresivi în 
vorbă și în faptă. Suntem veșnic nemulțumiți 
și asta pentru că nu mai primim. În întreaga 
noastră istorie am fost obișnuiți să ni se dea. 
Și ni s-a dat, bineînțeles, veșnic cu lingurița. 
Sau, mai degrabă, ni s-au aruncat firimituri 
de la mesele bogaților. Șerbii de la mesele 
boierilor. Boierii de la masa lui vodă. Vodă de 
la Sublima Poartă. În secole nu am fost capa-
bili să învățăm nimic și, prin urmare suntem 
la același nivel. Și, chiar și atunci cînd ni se 
aruncă firmiturile suntem nemulțumiți, bos-
umflați, nervoși că ni se dă al naibii de puțin. 
Pînă și în cei cincizeci de ani de comunism 
eram tot la fel, deși firimiturile parcă erau un 
pic mai multe. Deși frustrarea era, totuși, un 
pic mai estompată, pentru că exista și o pătură 
dinamică a populației care chiar punea osul la 

muncă. Doar că aceia, după 1990, au plecat 
din țară. Ca și toți care au venit din urmă și au 
format excepția de la milogii cu mîna întinsă 
spre Vodă, oricare ar fi fost el. Și care perfor-
mează prin străinătățuri.

Mă uit – deformația profesională a ade-
văratului jurnalist – în jurul meu și văd doar 
fețe încruntate. Văd oameni care te îmbrîn-
cesc efectiv pe stradă pentru simplu motiv 

că nu vor să facă un pas la dreapta sau la 
stînga ca să te ocolească. La fel și în traficul 
auto. În loc de fețe destinse și zîmbete, văd, 

adică aud, mormăieli ce sună a înjurături. Și 
mai văd o societate veșnic divizată, formată 
din indivizi care așteaptă cel mai mic pretext 
pentru a sări unii în gîții altora. Nu contează 
că este vorba despre favoriții dintr-o partidă 
de fotbal sau din arena politică. Că este vorba 
despre legile justiției sau despre căsătoriile 
hetero sau homo sexuale. Prilej de arțag să 
fie numai. 

Văd toate acestea și, 
la modul dureros, con-
stat că nu suntem vin-
decabili. Nu putem și 
nu vrem să fim vinde-
cabili. Și atunci suntem 
morăcănoși, agresivi sau 
nepăsători cu aproapele 
nostru. Nesimțiți și gro-
hăitori. Veșnic frustrați, 
defulînd pe cel de lîngă 
noi. Veșnic nemulțumiți 
și cîrtitori. Și mai constat 
ceva, cu aceeași durere: 

mereu, cînd ies din țară, indiferent în ce 
direcție o apuc, cum ies din raza... „latinită-
ții noastre ortodoxe“, mă destind brusc. Mă 

relaxez. La început mă întrebam, șocat, ce se 
întîmplă cu mine. Apoi am realizat: nu era și 
nu este vorba de mine, ci de cei din jur. De 
polițistul maghiar, austriac, sloven, bulgar, 
grec etc, care îmi zîmbește și, cu amabilitate 
mă îndrumă cînd mă vede derutat, rătăcit. 
De chelnerul care îmi zîmbește indiferent 
de categoria birtului și care mă servește de 
parcă aș fi clientul casei de o viață. De vînză-
torul care este amabil, prietenos. De oame-
nii senini și zîmbitori care se petrec cu mine 
pe stradă. De absența urletelor și hăhăielilor 
mitocănești. Și nu mă pot împiedica să nu mă 
uit și mai atent în jur, în celălalte țări, inclusiv 
– sau mai ales – în Bulgaria. Unde oamenii 
muncesc cu adevărat,  sunt mulțumiți, bine 
dispuși, afabili. Și, bineînțeles, lipsiți de frus-
trarea ridicată la nivel social.

Comparativ cu cei din jurul României, 
noi suntem veșnic triști. Iar România este 
o țară tristă. Tristă și irecuperabilă. Și pen-
tru noi și poentru generațiile ce vin în urma 
noastră. Am zis!

P.S. Desigur, există, la acest tablou 
social și excepții. Notabile și mult prea rare. 
Extrem de rare

România 
tristă

Editorial
de Cornelius POPA

Nu putem și nu vrem să fim vindecabili.  
Și atunci suntem morăcănoși, agresivi sau 
nepăsători cu aproapele nostru. Nesimţiţi  
și grohăitori. Veșnic frustraţi, defulînd pe cel 
de lîngă noi. Veșnic nemulţumiţi și cîrtitori.

Protocoalele au 
reconfigurat Direcția 
a VI-a a securității 
comuniste.

Direcția a VI-a se mai numea 
Direcția de Cercetări Penale și e 
binecunoscut faptul că, până la 
Revoluția din 1989, securitatea 
făcea anchete penale. Protocoalele, 
secrete până mai ieri, nu au făcut 
altceva decât să legitimeze în ochii 

Protocoalele subterane  
rod statul de la rădăcină

• POATE CĂ PROTOCOALELE DINTRE INSTITUŢIILE „SPECIALE“ ALE STATULUI 
S-AU NĂSCUT DIN DORINŢA REALĂ DE A STÂRPI CORUPŢIA. Poate că niște 
„oameni politici“ onești s-au înţeles, în taină, să facă dreptate cu orice preţ. Și poate 
că mai mulţi „opiniști” și-au pus furia, sau greaţa, sau naivitatea în slujba unui ideal. 
Poate… Demersurile acestui grup de interese au reușit doar să dea jos eșarfa de pe 
ochii Justiţiei și să-i facă zob talerele balanţei. Și, da, se numește grup de interese, 
chiar dacă e o „grupare“ care urmărește un scop nobil
celor care le-au făcut reinventarea 
Direcției a VI-a. Funcționând ca 
„acoperire“ instițuțională, pro-
tocoalele au permis ofițerilor de 
informații și partenerilor acestora 
să facă orice au vrut. Călcând în 
picioare orice drept al ființei libere, 
echipele de „vigilenți“ nu numai că 
au invadat orice teritoriu, public 
sau privat, dar au subțiat statul 
până când libertatea și dreptatea au 
devenit străvezii.

Scopul nu scuză 
mijloacele!

Disperarea „oamenilor de 
bine“ că nu au suficiente resurse 

pentru a combate corupția poate 
fi înțeleasă. E greu să învingi cin-
stit un adversar puternic. Un 
adversar cu relații „tari“ și cu bani 
mulți și care are în slujba sa avo-
cați  reputați și contabili price-
puți. E o bătălie grea, dar niciun 
stat de drept nu poate îngădui 
abuzul în lupta legală cu… abuzul 
în serviciu.

Libertatea e cel mai de preț bun 
al ființei. Pentru libertate s-a murit 
în decembrie 1989, nu pentru reci-
clarea securității. Nu pentru gașca 
din sufrageria lui Oprea.  Nu pen-
tru capturarea statului prin proto-
coalele instituțiilor  „speciale“ și ale 
șefilor lor.

„Deontologii” se vaită  
că mafioții scapă

Se indignează când avocații 
acestora contestă sentințele jude-
cătorilor invocând protocoalele 
în propriul interes. Privesc spre 
Uniunea Europeană, spre Comisia 
de la Veneția, spre Statele Unite și 
așteaptă intervenția salvatoare a 
lumii civlizate. Se vaită și se indig-
nează degeaba. Se uită spre Vest 
în zadar. Justiția din statele dez-
voltate nu funcționează cu „pro-
tocoale“ (și nu suntem în situația 
de a produce un Patriot Act ca 
în SUA). Justiția își va îndrepta 

talerele și își va pune eșarfa pe ochi 
doar după ce consecințele gene-
rate de protocoalele murdare vor fi 
dispărut. Chiar cu prețul apariției 
unor colonii românești în Costa 
Rica sau Madagascar.

P.S. Dar dacă protocoalele au 
făcut și mai mult rău? Dacă „pro-
fesioniștii protocoalelor“ sunt 
responsabili pentru falimentul 
sau, dimpotrivă, pentru succe-
sul unor companii? Sau al unor 
oameni – politicieni, procurori, 
judecători, deontologi, șefi de 
instituții etc? Ne-am întors în 
trecut sau nu am plecat, de fapt, 
niciodată de acolo?

Tudor ARTENIE
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Între 21 și 23 ianuarie 1941, în 
București și în alte orașe ale 
țării, au avut loc nenumărate 
violențe sângeroase, comise 

de legionari în intenția de a pre-
lua integral puterea pe care, până 
în acel moment, o împărțeau cu 
Ion Antonescu. Acesta din urmă 
îi cooptase la guvernare, cu câteva 
luni înainte, în 14 septembrie 1940, 
când se născuse „statul național 
legionar“. Momentul Rebeliunii a 
fost unul de mare cumpănă, foarte 
puțin a lipsit ca țara să fie aruncată 
într-un război civil. Bilanțul celor 
trei zile, la sfârșitul cărora Armata 
a restabilit ordinea de drept, a fost 
unul dramatic: aproape 1000 de 
morți și răniți.

Potrivit arhivei Cabinetului 
Militar al generalului Ion 
Antonescu, în acele zile, în toată 
țara au murit 374 de oameni. 182 
de vieți au fost curmate numai în 
București. În rândul militarilor 
s-au înregistrat aproape 100 de vic-
time, dintre care 21 de morți. Era 
pentru prima dată în istoria noas-
tră când, împinși de o ideologie, 
cetățeni români s-au întors împo-
triva altor cetățeni români, când 
români au coborât din teorie în 
stradă, pentru a măcelări români. 
Pe de altă parte, a fost momentul 
în care adagiul flatant „românul s-a 
născut poet”, acela care ne înfăți-
șează a fi niște lirici visători, carac-
terizați de cumsecădenie medita-
tivă, s-a spart în țăndări. Atunci am 
descoperit că putem lesne lepăda 
pana poetului pentru a apuca bâta, 
toporul ori pistolul.

Al doilea moment istoric în 
care care o mare masă de români 
a devenit o turmă de animale 

De la Rebeliunea Legionară  
și Mineriada lui Miron Cozma,  
la #rezist

• APARE DIN CE ÎN CE MAI POSIBIL CA O MARE NENOROCIRE SĂ NE LOVEASCĂ CÂT DE CURÂND.  
Va fi aidoma altor două mari tragedii din istoria ţării, în care români au ucis români:  
Rebeliunea Legionară și Mineriada din 13-15 Iunie 1990 

Mirel CUREA,  
redactor șef, Evenimentul Zilei 

sălbatice, în stare să sfâșie alți 
români, a fost unul comemo-
rat zilele acestea: Mineriada din 
13-15 Iunie 1990. Bilanțul? Iarăși, 
unul tragic: aproape 1000 de vic-
time, răniți înregistrați de spitale 
și 6 morți. Foarte mulți dintre cei 
răniți au aflat că cei care se duc la 
spitale sunt arestați și au ales să 
se îngrijească pe cont propriu. De 
aceea, numărul real al victimelor 
este greu de stabilit cu precizie, 
el fiind estimat la peste 5000. Ca 
și în cazul Rebeliunii Legionare, 
Mineriada a marcat un moment 
de imensă rușine pentru poporul 
român. Unul în care, zeci de mii de 
fanatici isterizați au făcut prăpăd 
printre conaționalii lor, locuitorii 
Capitalei. Imaginile cu bandele 
dezlănțuite de mineri, coordonate 
de securiști și de acoliții politici ai 
lui Ion Iliescu, care au atacat și vătă-
mat mii de bucureșteni, au refăcut 
o scenă din „Rinocerii”, piesa lui 
Eugen Ionescu, și au pulverizat 
întreg capitalul de încredere și 
simpatie internațională câștigat de 
România în Decembrie 1989.

În ambele cazuri, și în cel al 
Rebeliunii Legionare, și în cel al 
Mineriadei din 13-15 Iunie 1990, 
țara a fost împinsă în nenorocire 
cu știința si acordul conducătorilor 
ei. În ambele cazuri, beneficiarii 
au fost conducătorii țării. După ce 
generalul Ion Antonescu a venit 
la putere pe baza sprijinului legi-
onar, a simpatiei populare de care 
aceștia se bucurau, oamenii săi din 
serviciile secrete i-au împins pe 
membrii Garzii de Fier la declan-
șarea Rebeliunii. După înăbuși-
rea ei, generalul Antonescu nu a 
mai împarțit puterea cu nimeni, 
a putut deveni un dictator militar 
ca la carte. La fel, și în cazul lui Ion 
Iliescu! Cu un preț măsurat în vieți 
și traume umane, în distrugerea 

imaginii țării și izolarea ei, fostul 
student moscovit „emanat” în 
fruntea României și-a consolidat 
puterea prin intimidarea drastică a 
forțelor care îi puteau face o opozi-
ție cât de cât radicală.

Cele două tragice episoade 
istorice nu ar fi fost posibile fără 
fanatizarea prealabilă a maselor 
agresoare, legionarii și, respec-
tiv, minerii. Nu simțiți un fior, nu 
recunoașteți o simptomatologie? 
Din ce în ce mai des, din ce în ce 
mai apăsat, din zona auto-intitu-
lată „dreapta civică”, din unghe-
rul „tefelist” al societății, se aud 
voci din ce în ce mai ferme care 
cer ca politicienii antipatizați și 
susținătorii acestora să fie pur și 
simplu eliminați fizic, „stârpiți ca 

șobolanii“, pentru că „altfel nu se 
mai poate”. Vor coborî în stradă 
cei care cer, deocamdată doar din 
on-line, moartea unor semeni ca 
să „curețe societatea de năpârci”, 
precum predecesorii lor, legionarii 
și minerii?

Se va repeta Scenariul „A tre-
buit să moară oameni”, pentru 
ca președintele Klaus Iohannis și 
Statul Paralel, al cărui exponent 
este, să se bucure de toată puterea 
pe care și-o doresc cu orice preț? 
Dacă da, această a treia nenorocire 
istorică va fi inițiată de zona „tefe-
listă”, ghidonată din umbră de ser-
viciile secrete, iar rezultatul final 
va fi în folosul Statului Paralel și al 
președintelui lui, Klaus Iohannis. 
Asta, dacă după va mai exista 
vreun Stat!

Cele două tragice episoade istorice nu ar fi fost 
posibile fără fanatizarea prealabilă a maselor 
agresoare, legionarii și, respectiv, minerii. Nu simţiţi 
un fior, nu recunoașteţi o simptomatologie? 
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Dezinformările vehiculate de USR pe tema 
modificărilor codului de procedură penală

USR - PROCURORII NU MAI POT PUBLICA INFORMAŢII  
DESPRE DOSARELE AFLATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ -

USR - UN VIOLATOR SAU UN INTERLOP VOR PUTEA PARTICIPA  
LA AUDIEREA VICTIMELOR LOR -

USR -CEI SUSPECTAŢI DE SPĂLARE DE BANI SAU EVAZIUNE FISCALĂ  
NU MAI POT FI ARESTAŢI DECÂT ÎN CIRCUMSTANŢE EXCEPŢIONALE -

USR - PERSOANELE ACHITATE ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ NU MAI POT FI CONDAMNATE  
ÎN APEL, DACĂ NU APAR PROBE NOI

USR - PROBELE DESPRE PORNOGRAFIE INFANTILĂ DIN PC-UL UNUI CRIMINAL NU VOR 
MAI PUTEA FI FOLOSITE ÎN MOD DIRECT PENTRU A DESCHIDE UN NOU DOSAR

Sunt interzise doar comunicările cu referire la persoanele  
cercetate, care ar putea sugera opiniei publice vinovăţia acestora.

La simpla cerere a martorilor sau subiecţilor procesuali, inculpatul sau 
suspectul nu va participa la audieri.

Probele pot fi folosite, dacă procurorul deschide un nou dosar! CONDAMNAREA 
nu poate fi dispusă pentru alte fapte decât cele pentru care s-a dispus trimiterea 
în judecată! INTERCEPTĂRILE privind alte fapte descoperite, POT FI folosite 
pentru a fundamenta autorizarea judecătorului privind extinderea cercetării.

DA! - Trebuie să se pună capăt telejustiţiei! Sute de persoane care iniţial au 
fost purtate / plimbate în cătuşe în public au fost ulterior achitate. Măsura 
arestării preventive trebuie să se limiteze la infracţiuni de maximă gravitate, 
circumstanţe agravante, antecedente penale sau alte împrejurări care fac 
absolut necesară înlăturarea unei stări de pericol concret pentru ordinea publică. 

FIRESC! - în lipsa probelor incriminatoare achitarea nu se poate transforma în 
condamnare

Prezumţia de nevinovăţie - directivă europeană: „Persoanele din 
cadrul autorităţilor publice nu se pot referi la persoanele suspectate 
sau inculpate ca şi cum acestea ar fi vinovate decât în cazul în care 
exista o hotărâre definitivă de condamnare cu privire la acele fapte.
Prin excepţie, în cursul urmăririi penale sau al procesului de judecată, 

organele de urmărire penală sau instanţa de judecată pot comunica public 
date despre procedurile penale aflate pe rol / în desfășurare, doar atunci 
când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau dacă 
acest demers este necesar în interesul descoperirii și aflării adevărului în 
cauză.“

„ În cazul în care martorii sau subiecţii procesuali consideră că au 
motive de temere în legătură cu aceste împrejurări pot solicita, potri-
vit legii, procurorului sau judecătorului, declararea statutului de 

persoană ameninţată sau protejată, după caz, atât în faza de urmărire 
penală cât şi în cea de judecată”.

„Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe 
rezultă că acesta a săvârșit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infrac-
ţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, 
o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul Penal și alte 
legi speciale, o infracţiune de corupţie, o infracţiune de trafic ilicit de 
droguri, trafic de persoane, de terorism și care vizează acte de terorism, 
falsificare de monede ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate, ultraj, 
ultraj judiciar, tâlhărie, pirateria comise prin ameninţare, infracţiuni 
contra capacităţii de luptă a forţelor armate, infracţiuni de genocid 
contra umanităţii si de război, constituirea unui grup infracţional 
organizat, furt, distrugere calificată, delapidare, infracţiuni electo-
rale, infracţiuni contra siguranţei si circulaţiei pe drumurile publice, 

contra înfăptuirii justiţiei, proxenetism, actul sexual cu un minor, 
agresiunea sexuală prin ameninţare, nerespectarea regimului arme-
lor si muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare, 
nerespectarea regimului materiilor explozive, traficul si exploatarea 
persoanelor vulnerabile, efectuarea de operaţiuni ilegale cu precur-
sori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive sau 
o altă infracţiune comisă cu violenţă și, cumulativ, pe baza evaluării gra-
vităţii faptei, a modului si circumstanţelor de comitere a acesteia, a 
anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor 
penale si a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se con-
stată că privarea sa de libertate este absolut necesară pentru înlătu-
rarea unei stări de pericol concret pentru ordinea publică”.

1
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„În cazul în care, pe parcursul derulării activităţii de interceptare sau 
înregistrare a convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor rezultă 
indiciile săvârșirii și al altor infracţiuni, se poate solicita completarea 
mandatului si referitor / cu privire la acele infracţiuni. Convorbirile, 

comunicările sau conversaţiile interceptate și înregistrate, pot fi folosite 
numai pentru probarea faptei ce formează obiectul cercetării, ori contri-
buie la identificarea, sau localizarea persoanelor pentru care s-a solicitat 
autorizarea de la judecătorul de drepturi și libertăţi.”

„În celelalte situaţii, altele decât cele menţionate la alin. (1), organul de 
urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă. În 
termen de maxim 1 an de la data începerii urmăririi penale cu privire la 

faptă organul de urmărire penală este obligat să procedeze fie la începerea 
urmăririi penale cu privire la persoană, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
legale pentru a dispune aceasta măsură, fie la clasarea cauzei”

„Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat 
la soluţiona rea cauzei, și se semnează de membrii completului care au 

participat la administrarea probelor și judecata în fond precum și de 
grefier.“

„Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi și de 
subiecţii procesuali principali, constituie mijloace de probă când pri-
vesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii“.

„Înregistrările de pe camerele de supraveghere precum și cele reali-
zate în locuri publice pot constitui mijloace de probă.

USR - DACĂ PROCURORII NU REUȘESC SĂ TRIMITĂ ÎN JUDECATĂ O PERSOANĂ  
ÎN INTERVAL DE UN AN, ATUNCI DOSARUL SE CLASEAZĂ AUTOMAT.

USR - FLAGRANTUL VA DEVENI IMPOSIBIL PENTRU CĂ PROCURORII SUNT OBLIGAŢI SĂ 
INFORMEZE PERSOANELE CARE SUNT VIZATE ÎNTR-UN DOSAR IMEDIAT DUPĂ CE AU 
DEVENIT SUSPECŢI

USR - SE POT REDESCHIDE DOSARE CARE AU FOST DEJA FINALIZATE CU SENTINŢE 
DEFINITIVE, DACĂ DECIZIA ESTE SEMNATĂ DE UN ALT JUDECĂTOR

VLAD ALEXANDRESCU DE LA USR SPUNE CĂ PEDOFILII ȘI ALŢI INFRACTORI 
FILMAŢI PE STRADĂ, ÎN SCĂRILE DE BLOC SAU ALTE LOCURI PUBLICE, VOR SCĂPA 
NEPEDEPSIŢI PENTRU CĂ NOUA LEGE NU PERMITE FOLOSIREA ACESTOR PROBE

DA! - Trebuie pus capăt santajării clasei politice şi a oricărei persoane fizice, 
prin tergiversarea soluţionării dosarelor! De la descoperirea faptei, procurorul 
are la dispoziţie un an să adune probe şi să identifice persoana suspectată de 
săvârşirea faptei.

DA! - Cine ar accepta să fie condamnat, sau condamnarea sa să fie motivată de 
către un judecător, care nici măcar nu a participat la administrarea probelor și 
la proces?

99% din anchete sunt iniţiate/ demarate cu privire la faptă (in rem), ceea ce nu 
implică nici o informare. Obligaţia informării intervine în momentul identificării 
persoanei suspectate.

Înregistrările efectuate de părţi (propriile convorbiri sau comunicări), 
înregistrările de pe camerele de supraveghere, precum si cele realizate în toate 
tipurile de spaţii publice, sunt probe valabile, la fel ca până în prezent!
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Bruxelles. Capitala Europei  
de la umbra arborelui de cacao

• BRUXELLES. SAU BRUSSELS. SAU „BRUXEL”. SE CITEȘTE ÎN MAI MULTE FELURI, DAR NU ÎN FELUL 
ÎN CARE SUNT OBIȘNUIŢI NAVETIȘTII NOȘTRI SĂ PRONUNŢE. Navetiști care au pornit la drum cu un 
tren politic, l-au abandonat, s-au urcat în altul sau au luat-o pe cont propriu, fericiţi că legea nu le cere 
să renunţe la postul de europarlamentar atunci când pleacă din partidul pe ale cărui liste au candidat. 
Ce contează problema etică? Ce contează că nu știu să pronunţe corect numele capitalei Europei? 
Sunt acolo, la Bruxelles, au prioritate la trecerea prin aeroporturi, zboară la clasa business și au salarii 
greu de imaginat de către muritorii de rând și se simt, pentru o vreme, înalţi demnitari ai lumii

Dar nu despre frustrările fostelor 
colonii belgiene vorbim aici. Până la 
urmă, fiecare se construiește cu ce 
resurse poate. Unii au, dar dorm pe ele, 
alţii nu au și iau cum pot și de unde 
pot – cu bani sau cu arma în mână. Cu 
mult, foarte mult tupeu. Important e, 
azi, că Bruxelles e un oraș calm și cald. 
Aproape blând. Cu bulevarde largi, 
clădiri și statui imperiale, cu străduţe 
strâmte și magazine și cârciumi 
pentru toată lumea. Și, desigur, 
clădirile instituţiilor europene
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Tudor ARTENIE

Bruxelles e o păcăleală 
civilizată a unei Europe 
în care neamurile s-au 
amestecat ca-n Turnul 
Babel

O păcăleală în care cred ei înșiși 
– navetiști, migranți sau valoni și 
flamanzi. O căciulă pe care ne-am 
furat-o toți,  căciula Europei ves-
tice, a cărei capitală, Bruxelles, este 
și capitala ciocolatei. Ciocolata 
unei țări care se vede frumos orga-
nizată din avion, cu multă ver-
deață, dar pe teritoriul căreia nu 
crește niciun arbore de cacao.
Un oraș frumos, îngrijit, 
civilizat

Dar nu despre frustrările fos-
telor colonii belgiene vorbim aici. 
Până la urmă, fiecare se constru-
iește cu ce resurse poate. Unii au, 
dar dorm pe ele, alții nu au și iau 
cum pot și de unde pot – cu bani 
sau cu arma în mână. Cu mult, 
foarte mult tupeu. Important e, 
azi, că Bruxelles e un oraș calm și 
cald. Aproape blând. Cu bulevarde 
largi, clădiri și statui imperiale, cu 
străduțe strâmte și magazine și câr-
ciumi pentru toată lumea. Și, desi-
gur, clădirile instituțiilor europene.
Bruxelles impresionează 
plăcut prin multe lucruri

Prin felul în care și-a organizat 
traficul rutier, de exemplu. Benzi 

cu sens unic alături de linii de 
tramvai, apoi parcare pe sub care 
sunt drumuri de viteza mai mare, 
apoi, din nou, alt sens de circula-
ție. Poți să respiri când conduci, și 
nimeni nu e nervos.

Sau prin așa-numitul „centru 
vechi“. Mult, mult mai mare ca 
întâmplarea cunoscută sub ace-
lași nume din București. Cu mult 
mai multe feluri de bere, cu infinit 
mai multe terase, baruri sau resta-
urante. O bucurie să străbați cu 

pasul străzile pietruite cărora înse-
rarea și luminile priceput montate 
le creează o aură de basm în care te 
pierzi și nu-ți pasă că nimănui nu-i 
pasă de tine!
Fumătorii aruncă pe jos 
chiștoacele fumegânde 
și nimănui nu i se pare 
nefiresc

Nici nu are cum să i se pară nefi-
resc un gest care stabilește condi-
ția unui tip de om – stăpânul! Iar 
un alt lucru ce pare firesc: micile 
magazine de la colțul străzii sau câr-
ciumile presărate peste tot nu sunt 
ținute de belgieni. Lucru bun pen-
tru amatorii de mâncăruri exotice 
și gustose, făcute de oameni adu-
nați la Bruxelles din toate colțurile 
lumii. Dar e interesant de observat 
că la mese stau mai ales gazdele. 
Cei care aruncă pe pietrele vechi 
de sute de ani chiștoace fume-
gânde de țigări contemporane.
Românii care muncesc la 
Bruxelles sunt mulțumiți de 
viața lor în capitala Europei

La boutique-hotelul în care 

am stat, la recepție, o doamnă din 
Moldova noastră stătea de vorbă 
cu o doamnă din Moldova cealaltă 
(tot a noastră, dar fără acte. Mai 
durează până vor veni aici nave-
tiștii care să știe să pună problema 
asta). Am intrat în vorbă cu ele și 
am aflat că pentru un apartament 
cu două dormitoare chiria por-
nește de la vreo 600 de euro. O 
locuință la periferie, desigur. Am 
mai aflat că salariul minim net e de 
1300 de euro, că au venit de mulți 
ani, că au mai multe joburi și că nu 
se vor întoarce acasă prea curând. 
Mai curând, nicicând!
La un alt hotel, unul de lux, 
câteva delegații oficiale din 
Africa au umplut parcarea 
de Mercedes-uri mari și 
negre și de bărbați înalți, 
cu pistoale sub braț și căști 
albe de comunicații  
în urechi

Aici, pe terasa interioară, o fată 
din Târgu-Mureș mi-a adus cafea. 
Mi-a spus că mai are o colegă pe 
tura cealaltă din București. Și mi-a 
mai spus că nu știe ce are de gând 

colega ei, dar ea se simte bine aici. 
Și nici nu-i trece prin cap să se 
întoarcă acasă.

Și am mai aflat că românii sunt 
apreciați în Belgia pentru că sunt 
serioși, harnici și pricepuți.  Sunt 
bine plătiți și respectați și e nevoie 
de ei mai ales în sectorul con-
strucțiilor. Și, da, mi-a plăcut la 
Bruxelles. Mi-ar plăcea să revin, și 
chiar mi-ar plăcea să lucrez în capi-
tala Europei o vreme. Lucrurile 
sunt așa cum sunt, iar istoria tre-
buie privită cu înțelepciune. Iar 
dacă nu găsești niciun arbore de 
cacao în Belgia, nu înseamnă că nu 
găsești aici cea mai rafinată  cioco-
lată din lume.



„Când spui Israel te gândești la 
Ierusalim, liniste și rugăciune. Ţara 
Sfântă oferă însă mai mult decât 
atât, distracție, cultura, mâncare 
bună. Tel Aviv este un oraș plin de 
viață, cu multă distracție, mare și 
plajă, a  precizat Zvi Asher, manage-
rul agenției de turism Monabest.

Ce poți vizita în Israel: Caesarea, 
un orășel foarte drăguț cu ape-
ducte construite de romani; Orașul 
Haifa și grădinile Bahai; Nazaret și 
Ierusalim unde puteți vizita locu-
rile sfinte; Marea Moartă; Faimosul 
Eilat un orășel turistic cu hoteluri 
foarte bine puse la punct.

Tot acest traseu se poate face 
intr-un circuit de minim 7 zile dar 
majoritatea românilor care ajung în 
Israel vizitează Ierusalimul ți Tel Aviv.

Perioada recomandată pentru 
a vizita Israelul este de la sfârșitul 
lui septembrie până la sfârșitul lui 
aprilie, întrucat vara, temperaturile 
ajung la 40 de grade, iar gradul de 
umiditate este ridicat.
CIRCUIT  
6 ZILE/5 NOPTI
Ziua 1  BUCUREȘTI – TEL 
AVIV – CANA GALILEEI 
– TIBERIAS/NAZARETH

Întâlnirea cu reprezentantul agen-
ției, dimineață la ora 05.30 (zbor 
07.45), la aeroportul Henri Coandă, 
îmbarcare Compania Tarom , sosire 
Tel Aviv ora 10.20. Vom vizita Haifa, 
al treilea oraș ca mărime, situat la poa-
lele muntelui Carmel, oraș-port la 
Marea Mediterană. Mănăstirea Stela 
Maris (Steaua Mării), cu altarul dea-
supra peșterei Sfântului Prooroc Ilie 
Tezviteanul, vizită Templul Cultului 
Bahai/ grădinile pe terase suspendate 
- sit aflat în Patrimoniul UNESCO, 
comparabile cu grădinile de la 
Versailles. Ne vom îndrepta către 
Cana – vizitarea bisericii unde a avut 
loc prima minune din Galileea: trans-
formarea apei în vin. Cazare și cină la 
hotel 3* + în Tiberias/Nazareth.
Ziua 2   
NAZARET – MUNTELE 
TABOR – TABGHA 
- CAPERNAUM

Mic dejun. Nazaret, vom vizita 
Biserica catolică Buna Vestire, 
cea mai mare construcţie de cult 
din Orientul apropiat și a biseri-
cii ortodoxe Sf. Gavril cu izvorul 
Mariei. Continuăm cu Muntele 
Tabor – opțional. Vizitarea bisericii 

Israel, în topul celor mai 
căutate destinații turistice

• ÎN ULTMII ANI TOT MAI MULŢI ROMÂNI ALEG SĂ VIZITEZE ŢARA SFÂNTĂ. Potrivit statisticilor doar 
în prima parte anului , 40.000 de români au ales ca destinaţie de vacanţă Israel. Zvi Asher, a trimis, 
până în prezent, în poziţia actuală de director de vânzari al tour operatorului israelian MonaTours, mii 
de turiști români în Israel

ortodoxe ridicată pe locul unde 
s-a petrecut Schimbarea la faţă. 
Deplasare la Muntele Fericirilor, 
vizitarea bisericii. Tabgha unde Iisus 
a săvârșit minunea „înmulţirea pâi-
nilor și a peștilor”. Capernaum, oraș 
denumit și „Cetatea Domnului“, 
(vizitarea locului unde Iisus a predi-
cat, casa Sf.Petru). Opţional/plim-
bare cu o copie a „bărcii lui Petru“, 
pe apele Mării Galileii/opțional 
Pranz Pestele Sf.Petru,  opțional și 
dacă timpul ne permite/vizită la 
Caprice-fabrica de aur și diamante. 
Deplasare la Bethlehem. Cină și 
cazare în Bethlehem hotel de 4*
Ziua 3   
BETHLEHEM - IERUSALIM

Mic dejun. Bethlehem, vizitarea 
bisericii orodoxe și a criptei unde s-a 
născut Isus. Biserica romano-cato-
lică Sf. Ecaterina și Grota Laptelui. 
Opțional continuarea drumului în 
deșert cu minibuze arabe până la 
Mănăstirea Sf.Sava și Mănăstirea 
Sf.Teodosie. Dupa amiază,Ierusalim, 
vizită la Zidul Plângerii și la Biserica 
românească din Ierusalim. Cină și 
cazare la Bethlehem la hotel de 4*.
Ziua 4  
IERUSALIM

Mic dejun. Începem pelerina-
jul urcând pe Muntele Măslinilor, 
pentru a vedea de sus panorama 
Ierusalimului și a Sfintei Cetăţi. 
Vizitarea Mănăstirii ruse Eleon, 
a Bisericii Pater Noster (Tatăl 
nostru), a Bisericii Dominus 
Flevit (Domnul a plâns), Grădina 
Getsimani cu Biserica Naţiunilor, 
Biserica Mormântului Maicii 

Domnului și Peștera Getsimani. 
Vom intra în Cetatea Sfântă prin 
Poarta  Sf. Ștefan. Parcurgem pe 
jos Via Dolorosa cu cele 14 sta-
ţii în care s-a oprit Domnul până 
la Sfântul Mormânt. Urcare pe 
Golgota, închinare la Piatra Ungerii, 
vizitarea paracliselor sfinte. După 
amiaza, vizită pe Muntele Sionului, 
la Biserica Adormirii Maicii 
Domnului, Foișorul – Cina cea de 
taină, Mormântul marelui Rege 
David. Timp liber /bazar. Cină și 
cazare la Betlehem la hotel de 4*.
Ziua 5    
IERIHON – HOZEVA 
- QUMRAN

Mic dejun. Optional deplasare la 
Ierihon cu vizită la biserica ortodoxă 
unde vom vedea Dudul lui Zaheu, 
Biserica și așezământul românesc 
de la Ierihon și pustia Quarantaniei. 
Coborâm la Iordan, vizităm 
Mănăstirea Sf.Gherasim de la Iordan. 
Continuăm drumul la Hozeva și 
vizităm Mănăstirea cu moaștele Sf. 
Ioan Iacob Românul de la Neamţ-
opțional. Trecem pe lângă Qumran 
(vechiul centru al Esenienilor), cu 
o scurtă oprire la magazinul de pro-
duse cosmetice de la Marea Moartă. 
Optional plaja Marea Moartă.

Cină și cazare la Betleem  hotel 4*.
Ziua 6    
TEL AVIV BUCURESTI

Mic dejun. Tel Aviv, promenada 
plaja, plimbare Jaffa/ cartierul vechi, 
în funcție de timp vizită marele bazar 
din Tel Aviv. Timp liber. Transfer 
către aeroport, îmbarcare, zbor 23.30, 
sosire București 02.20 ora locală.

PROMOȚIE:
PENTRU INSCRIERI PANA 
LA DATA DE 31 IULIE: 
REDUCERE 20 EURO/
PERSOANA + 1 EXCURSIE 
OPTIONALA GRATUIT

DATE DE PLECARE L O C 
ÎN CAMERĂ DUBLĂ/ TRIPLĂ 
SUPLIMENT SINGLE

21.09; 12.10 ;
16.11 (575 €)
565 €
140 €

PREȚUL INCLUDE:
Bilet avion cursă directă compa-

nia TAROM
Taxe aeroport, bagaj cală 23 kg 

și un bagaj mână 10 kg/persoana 
inclus 

Transport local autocar clasificat 
Reprezentant român însoțitor grup

5 nopți cazare cu demipensiune 
hotel  3* +; 4*

Vizitele conform programului
Ghid local vorbitor de limba 

română
BONUS!!! Excursia opțională 

Iordan

PREȚUL NU INCLUDE :
Excursiile opționale : 
Asigurarea medicală și Storno 
Muntele Tabor 10 Euro,
Mănastirea Sf. Sava 10 Euro
Hozeva – 10 Euro
Plimbare pe Marea Galileei/

prânz Pestele Sf. Petru 
25 euro 

Excursiile opționale : 
Asigurarea medicală și Storno 
Muntele Tabor 10 Euro,
Mănăstirea Sf. Sava 10 Euro
Hozeva – 10 Euro
Plimbare pe Marea Galileei/

prânz Pestele Sf Petru 
25 euro 

INFO UTILE:
Pentru înscriere se va achita un 

avans de 30 % , rest de plată cu 30 de 
zile înainte de călătorie;

Pașaport valabil minim 6 luni de 
la data călătoriei;

Recomandăm emiterea asigură-
rii medicale/storno pentru a evita 
situațiile neprevăzute;

Categoria hotelurilor cores-
punde standardelor statului Israel.

La intrarea in Israel, autoritățile 
locale își rezervă dreptul de a refuza 
intrarea oricărui cetățean care nu 
prezintă siguranță, din punctul 
acestora de vedere (din acest motiv: 
turistul, pe propria răspundere, va 
lua la cunoștintă de acest fapt și va 
informa agenția de eventuale inci-
dente petrecute în afara granițelor 
României); 

Programul poate suferi anu-
mite modificări: unele vizite pot fi 
reprogramate în funcție de orarul de 
funcționare al obiectivelor turistice.

www. monabest.ro
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Un grup de oameni care în mod cert au 
o educație solidă, cu facultate sau chiar 
masterate, au ajuns la un nivel de com-
portament pe care nu l-am văzut nici în 

cele mai sordide perioade ale umanității. Membri 
ai comunității #rezist sau poate doar simpli adepți, 
s-au constituit într-o „sectă“ care se dorește elitistă, 
dar care se comportă precum luptătorii de acum 
câteva sute de ani. Ei vor sânge, la propriu chiar, și 
își doresc să provoace o revoluție care nu știm cui 
poate folosi. Au o singură țintă – PSD-ul. Au găsit în 
PSD răul suprem, o cangrenă care trebuie eliminată, 
spun ei – o ciumă roșie. Dar dacă îi întrebi care este 
problema cu PSD-ul nu știu să spună decât oareșce 
cuvinte în fraze simple, sacadat: Dragnea penal, la 
pușcărie, sobolanii roșii. Sau că noile coduri penale 
nu sunt bune. Și o spun cu ură, cu o ură viscerală, și 
sunt absolut convinși că ei au dreptate. De la simplul 
protest, la care eu susțin că are dreptul fiecare om, 
au ajuns la violențe verbale și fizice, la amenințări cu 
moartea, la amenințări la adresa familiilor celor care 
nu sunt de acord cu ei. La București l-au agresat pe 
Bacalbașa doar pentru că este parlamentar PSD. La 
Brașov l-au agresat pe europarlamentarul Răzvan 
Popa doar că este de la PSD. L-au amenințat că îl 
vor vizita acasă...

Pe rețelele de socializare(facebook) sunt foarte 
activi, atacă pe oricine nu este de acord cu ei. Și 
multă lume nu este de acord cu ei. În primul rând 
că sunt agresivi și mincinoși! Da, sunt mincinoși și 
denaturază în vod voit adevărul. Și mai grav, ei nu 
conștientizează că o fac fără să aprezieze prin pro-
pria lor minte informația. Ei sunt o turmă care au un 
singur crez, al lor. În fond, nu fac decât să aplice un 
vechi principiu folosit de naziști: O minciună repe-
tată de o mie de ori rămâne o miciună, dar o min-
ciună repetată de un milion de ori devine adevăr. 

Acest principiu a fost enunțat de Joseph Goebbels, 
ministrul propagandei din Germania nazistă, prin-
cipiu la care au aderat milioane de tineri germani. 
Azi, adepții #rezist procedează la fel și se comportă 
precum naziștii – mint și calomniază. Și repet, la 
fel ca și naziștii care au omorât milioane de oameni 
doar pentru că erau de accord cu ei, tinerii useriști 
au ajuns să ceară moartea oamenilor doar pentru că 
sunt psd-iști sau că nu sunt de accord cu ei.

Strigă că din banii lor sunt întreținuți pensionarii 
și asistații sociali, dar uită lucrul cel mai important 
– ei au făcut GRATUIT școala aici în România, o 
școală pe care statul și-a permis să o ofere gratuit 
din banii, din taxele celor pe care ei îi desconsideră 
și îi umilesc azi – pensionarii și asistații sociali care 
poate au ajuns în această situație pierzând locul de 
muncă. Au uitat oare că printre pensionarii pe care 
îi desconsideră sunt poate bunicii și părinții lor? Au 
uitat desigur că au fost mărite pensii și salarii, nici nu 
pomenesc de asta. Pentru ei poate nici nu contează, 
contează doar ce vor ei! Să moară PSD-ul și psd-iștii. 
De ce? Simplu, pentru că vor puterea. Diferența este 
că ei vor să folosească puterea după bunul lor plac și 
dacă ar fi posibil să dispună de viețile altor oameni. 
Din fericire pentru omenire, nu se poate. Nazismul 
nu se mai întoarce, oricât doresc ei. Iar una din ulti-
mele lor „isprăvi“ a fost legată de moartea soțului 
ministrului de interne – Carmen Dan. Pentru ei 
nu a contat că un om a murit iar Carmen Dan este 
un om care și-a îngropat soțul. Pentru ei este doar 
o pesedistă care a primit o „pedeapsă divină și care 
merită mai mult!“ Nu pun aici decât o singură foto-
grafie cu mesajul unei doamne #rezistente. Mai mult 
nu ar suporta ziarul, nu ar suporta hârtia. Dar este 

suficient să citiți mesajul și vă veți da seama că acești 
oameni doresc moartea altor oameni, și strigă public 
acest lucru. Dar iartă-i Doamne, că nu știu ce fac...

Foarte importantă a fost reacția unui 
om despre care știu sigur că nu este 
membru PSD, un om normal care a 
comentat la această fotografie: 

„Aceasta membră marcantă a partidului lui 
Cioloș arată de fapt adevărata față a acestui gen 
de partide USR și Mișcarea România Impreuna. 

Aici se regăsesc votanții care până acum nu se 
regăseau în doctrina vreunui partid, iată de ce, 
pentru ca partidele românești nu cultivă acest gen 
de politica de tip huliganic și neo-nazist.

Puternic finanțate din exteriorul României, 
aceste partide au un singur scop, crearea unui 
mediu instabil politic care sa ducă la instabili-
tate socială și implicit la nemulțumirea maselor ce 
devin astfel masa de manevră a acestor partide. 

Partidele aflate la putere trebuie să privească 
cu maximă seriozitate aceste lucruri pentru a evita 
migrația electoratului dornic de schimbare având 
repere politice incerte sau inexistente.

Consider că promovarea in funcțiile importante 
trebuie să deschidă oportunități pentru persoanele 
intr-adevar cu merite dovedite și nu unele care să 
slăbească încrederea electoratului prin lipsa de 
pregătire politică sau chiar educațională.

Așadar, nu ma voi regăsi niciodată în acest gen 
de partide politice sau mișcări oportuniste care ali-
mentează un electorat însetat de ură și răzbunare, 
catalogând o astfel de gândire, ca cea de mai jos, 
sub-umană care nu are nimic in comun cu valorile 
noastre tradiționale.”(utilizator internet)

 
Un aspect foarte important și aproape trecut cu 

vederea este modul în concentrat al acestor acțiuni și 
forțele din spatele lor. Sub pretextul că PSD-ALDE-
UDMR vor să-l scape pe Dragnea de o eventuală 
pedeapsă, în spatele acțiunilor neonaziștilor de la 
#rezist stau ferm Kovesi și președintele Iohannis. 
Trebuie să punctăm clar că nu trebuie adusă o vină 
DNA-ului  ca instituție, ci direct procuroarei Kovesi 
care a permis ca anumiți procurori din teritoriu, 
aflați în subordinea ei, să fabrice dosare, să arunce 
oameni în pușcărie, iar în final instanțele de judecată 
să îi elibereze. Întreb și eu, dacă am avea o lege a răs-
punderii magistratului, și-ar mai permite procurori 
precum Portocală și alții ca el să arunce oamenii în 
pușcărie doar că le face lor plăcere? Dacă ar trebui 
să plătească mulți bani drept despăgubire și chiar 
puțină pușcărie să facă pentru abuzurile lor, s-ar mai 
întâmpla asemenea lucruri? În mod cert NU!

Doar că președintele Iohannis depinde de pro-
curoarea Kovesi și la amândoi le convine să susțină 
minciunile mișcării #rezist. Le convine ura pro-
movată de aceștia. Desigur, lui Iohannis nu îi place 
când este întrebat de chiriile frauduloase obținute 
de la o casă pe care a pus lăbuța în mod ilegal, tot 
prin minciună. În fapt, cei doi nu sunt decât maeș-
tri ai minciunilor! Adică Dragnea este penal  spun 
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• CÂND EDUCAŢIA ȘI BUNUL SIMŢ SE PIERD ÎN MOCIRLA MINCIUNILOR 
ȘI A URII APARE UN FENOMEN CU TOTUL APARTE. ACEST FENOMEN LA 
CARE ASISTĂM DE CÂTEVA LUNI. ATITUDINEA ACELOR TINERI FRUMOȘI 
ȘI LIBERI PE CARE ÎI VEDEM ÎN MARILE ORAȘE STRIGÂND ȘI ÎMPRĂȘTIIND 
URA. O ură care se revarsă asupra oricui, asupra oricărei persoane care nu 
este de acord cu ei. Și cine nu este de acord cu ei este pesedist, șobolan, 
bolnav de ciumă roșie

Alexandru PETRESCU
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ei, dar Iohannis că a „furat“ o casă ce este? 
Președinte? Nu, este HOȚ!

Iar în acest moment DNA este con-
dusă de un procuror șef lipsit de legitimi-
tate constitutională. Faptul că președintele 
Iohannis alege să încalce ordinea consti-
tutională, refuzând să aplice decizia Curţii 
Constituţionale de revocare a procurorului 
șef DNA Laura Codruţa Kovesi, compro-
mite atât funcția prezidentială, cât și activi-
tatea DNA. Câtă vreme DNA va fi condusă 
de un procuror șef care ocupă funcția prin 
încalcarea Constitutiei, aceasta instituție 
se autoexclude de la orice dialog instituți-
onal cu orice autoritate a statului român, 
inclusiv Parlamentul Romaniei. Iar unul din 
ultimele comunicate DNA se suprapune 
perfect peste minciunile #rezist. Practic, 
este un comunicat manipulator cu privire la 
modificările adoptate la codul de Procedură 
Penală, menit să transmită românilor senza-
ţia că sunt protejaţi infractorii. 

Înainte de a vă prezenta pe scurt care este 
adevărul despre coduri, în opinia specia-
liștilor din domeniu(nu a mea) vreau să vă 
mai spun doar că simt o greață enormă. O 
greață la adresa celor care îndeamnă la ură 
și violență, la distrugere și eventual moarte. 
O greață pe care doar naziștii au mai putut 
să provoace atunci când au lichidatmilioane 
de oameni…

Să vă prezint în paralel MINCIUNILE 
și MANIPULAREA  și care este 
ADEVĂRUL:

• MINCIUNA 1:  Modificarea art. 
139 Cod procedură penală conduce la elimi-
narea, dintre mijloacele de probă, a înregis-
trărilor realizate cu respectarea legii, ceea ce 
va îngreuna dovedirea infracțiunilor.

ADEVĂRUL: Afirmația este falsă, 
deoarece în modificări este menţionat în 
mod clar că articolul 139, este completat 
cu un nou alin. cu următorul cuprins: „(31) 
Înregistrările de pe camerele de supra-
veghere precum și cele realizate în locuri 
publice pot constitui mijloace de probă.” Ca 
atare, probațiunea nu este cu nimic împiedi-
cată de această modificare, care reglemen-
tează mult mai precis decât textul în vigoare 
care înregistrari pot constitui probe, enume-
randu-le expres.

• MINCIUNA 2: Modificarea art. 
83 Cod procedură penală în sensul de a da 
drept suspectului și inculpatului să asiste la 
audierile martorilor va îngreuna efectua-
rea urmăririi penale, având în vedere că, în 
numeroase situații, martorii vor fi intimidați 
de prezența autorului infracțiunii, mai ales în 
situațiile în care se află în relație de subordo-
nare față de acesta.

ADEVĂRUL: Actuala lege dă dreptul 
avocatului să asiste la aceste audieri, garanție 
absolut suficientă pentru dreptul la apărare 
al persoanei cercetate. 

Susţinerea DNA este falsă, întrucât 
ignoră restul reglementărilor ce dau dreptul 
victimelor infracţiunii aflate în vulnerabi-
litate să beneficieze de diverse mijloace de 
protecţie (ce include audierea de la distanţă, 
distorsionarea vocii etc). 

În al doilea rând, afirmaţia că prezenţa 
avocatului la audieri este o garanţie sufici-
entă a dreptului la apărare relevă necunoaș-
terea crasă a procurorilor DNA a jurispru-
denţei CEDO în materie și a standardelor 
fixate de aceasta. Curtea recunoaște dreptul 
inculpatului de a se apăra el însuși, direct și 

personal, în faţa unor acuzaţii penale, drept 
ce nu poate fi substituit de apărarea făcută 
prin avocat. Persoana acuzată are dreptul de 
a fi prezentă la audierea martorilor acuzării, 
de a pune întrebări acestora, fiind persoana 
care cunoaște cel mai bine circumstanţele 
cauzei. Art. 6 alin.1 lit. d din CEDO prevede 
explicit dreptul acuzatului de a se apăra el 
însuși sau să fie asistat de un avocat. Ca atare, 
un avocat nu poate lua locul acuzatului, ci 
doar îl poate asista.

• MINCIUNA 3: Modificarea art. 
61 alineatul (1) referitor la actele încheiate 
de unele organe de constatare prevede că 
"ori de câte ori există probe sau indicii temei-
nice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, 
aceste organe sunt obligate să întocmească 
un proces-verbal despre împrejurările 
constatate".

Astfel, organele de control și cele ale 
autorității publice (inspectorii A.N.A.F. sau 
controlorii financiari ai Curții de Conturi) 
sunt organe de constatare care vor adminis-
tra probe înaintea începerii urmăririi penale, 
deci în afara procesului penal, deși acest atri-
but al administrării probelor aparține orga-
nelor judiciare.

ADEVĂRUL: Textul înlocuiește sin-
tagma „suspiciuni rezonabile” cu cea de 
„există probe sau indicii temeinice”- aceasta 
nu înseamnă, în nici un caz, că ANAF va 
începe să facă muncă de urmărire penală, așa 
cum tendenţios arată DNA, ci că atunci când 
CONSTATĂ că EXISTĂ astfel de probe sau 
indicii, încheie procesul verbal.

• MINCIUNA 4: Articolul 305 
impune clasarea cauzei dacă, în termen 
de un an, procurorul nu începe urmărirea 
penală față de persoană.

ADEVĂRUL: În realitate Argumentul 
adus de DNA este cel mai bun argument 
în susţinerea modificării aduse. Vinovăţia 
persoanei acuzate NU trebuie dovedită 
ÎNAINTE de începerea urmăririi penale in 
personam.

Potrivit art. 305 alin (3) din CPP, când 
din datele și probele existente în cauză 
rezultă indicii rezonabile că o anumită per-
soană a săvârșit fapta pentru care s-a început 
urmărirea penală, procurorul dispune ca 
urmărirea penală să se efectueze în continu-
are faţă de aceasta, care dobândește calitatea 
de suspect.

 Ca atare, începerea urmăririi penale faţă 
de persoană nu se face nici într-un caz în 
momentul în care este dovedită vinovăţia sa, 
așa cum admite DNA că procedează, pentru 
că procedând altfel urmărirea penală devine 
abuzivă, încălcându-se grosolan dispoziţiile 
legale în vigoare și dreptul la apărare al per-
soanei acuzate.

• MINCIUNA 5: Modificarea 
articolul 143 restrânge dreptul organelor de 
urmărire penală de a folosi comunicații înre-
gistrate obținute legal pentru constatarea la 
timp și în mod complet a faptelor ce consti-
tuie infracțiuni. 

ADEVĂRUL:  Alineatul 4 indice 1, 
introdus la art. 143, este menit să stopeze  
practicile abuzive și ilegale ale procurorilor, 
care, în baza protocoalelor de colaborarea cu 
SRI, care au adăugat la lege, au folosit ilegal, 
selectiv, și direcţionat, fragmente din înregis-
trările obţinute pe mandatele de siguranţă 
naţională, din alte cauze, pentru a fabrica 
dosare la comandă.

• MINCIUNA 6: Articolele 146 
și art. 153 reduc competențele proprii pro-
curorului, deja limitate, în materia obținerii 
datelor privind tranzacțiile financiare.

ADEVĂRUL: Pentru eliminarea 
abuzurilor din procesul de administrare a 
probelor, modificările de la art 146 și 153, 
cerute de Ministerul Justiţieie, introduc, 
conform deciziilor din jurisprudenţa CEDO  
controlul unui judecător, ca și în emiterea 
mandatelor de percheziţie, în acţiunile care 
vizează obţinerea datelor financiare ale unei 
persoane, astfel încât acestea să fie obţinute 
dacă și numai dacă există indicii temeinice, 
stabilite de o instanţă, că pot constitui probe 
în dosar sau că s-a săvârșit sau se pregătește 
săvârșirea unei infracţiuni. Până acum, pro-
curorul putea cere accesul la datele finan-
ciare ale oricărei persoane, fără să justifice 
cerea prin existenta unor probe sau a unor 
indicii temeinice privind săvârșirea unei 
infracţiuni, încălcându-se astfel drepturile 
persoanei stabilite prin carta Drepturilor 
Omului.  

• MINCIUNA 7: Articolul 159 
introduce restricții nejustificate referitoare 
la efectuarea perchezițiilor care pot zădăr-
nici obținerea unor probe esențiale

ADEVĂRUL:  Astfel de probe pot fi 
folosite! Dacă la o percheziție informatică 
se descoperă indicii despre alte fapte penale, 
cum ar fi pornografia infantilă, „se poate 
solicita mandat de percheziție informatică 
în legătură cu acele fapte sau persoane” (Art. 
168). Mai mult, procurorul este obligat să 
ridice probele care indică alte fapte penale: 
„Obiectele sau înscrisurile se ridică obligato-
riu atunci când acestea au legătură cu săvâr-
șirea altei infracțiuni“ (Art. 159, alin. 3) 

• MINCIUNA 8: Modificarea 
articolul 168 va duce la imposibilitatea de 
a folosi, într-o altă cauză, rezultatele unei 
percheziții informatice și va îngreuna dove-
direa unor infracțiuni, fără nici un argument 
obiectiv. Nu se poate justifica excluderea 
unor probe care au fost administrate cu 
respectarea legii și în baza autorizației unui 
judecător.

ADEVĂRUL:  Nu sunt excluse probe, 
ci sunt respectate drepturile omului și 
drepturile procesuale așa cum cer deciziile 
CEDO. Modificarea permite administrarea 
probelor în condiţiile legii: ,,În cazul în care, 
pe parcursul percheziționării sistemului de 
stocare a datelor informatice, se descoperă 
indicii din care rezultă suspiciuni de săvâr-
șire a altor fapte penale, se poate solicita 
mandat de percheziție informatică și în legă-
tură cu acele fapte sau persoane.”

• MINCIUNA 9: Articolul 170 
limitează situațiile în care procurorii pot 
ridica documente sau înscrisuri necesare în 
investigații penale

ADEVĂRUL: La cererea Ministerului 
Justiţiei, se face o singură modificare. Se 
înlocuiește sintagma ,,există suspiciune 
rezonabilă“ care a permis abuzurile de tipul 
Portocală-Onea, cu sintagma ,, există probe 
sau indicii temeinice”

• MINCIUNILE 10 și 11: 
Articolul 249 limitează luarea măsurilor 
asigurătorii în vederea confiscării speci-
ale doar cu privire la bunurile obținute din 
activități infracționale, iar în situația în care 
aceste bunuri nu se mai găsesc, nu mai este 

prevăzută posibilitatea de a sechestra alte 
bunuri de aceeași valoare.

Articolul 249 condiționează luarea de 
măsuri asigurătorii în vederea reparării 
pagubei produse prin infracțiune de efectu-
area unei expertize evaluatorii sau stabilirii 
valorii bunurilor în baza grilelor utilizate de 
Camera Notarilor Publici

ADEVĂRUL:  Sunt blocate abuzurile 
procurorilor care puteau sechestra bunuri 
provenite din activităţi legale și abuzurile 
prin care erau folosite doar expertizele 
făcute de experţii procuraturii, putând fi res-
pinse cererile de expertiză făcute de experţi 
independenţi. De asemenea se stabilește, 
prin lege, că valoarea bunurilor mobiliare 
nu poate fi stabilită de un expert parte, ci 
de instituţia care stabilește, conform legii, 
valoarea de piaţă a acelor bunuri. Este vorba 
despre implementarea deciziilor CEDO.

• MINCIUNA 12: Articolul 290 
limitează în mod nejustificat termenul în 
care o persoană poate să denunțe o infracți-
une pentru a beneficia de reducerea limite-
lor de pedeapsă.

ADEVĂRUL:  Argumentul este com-
plet fals. Dimpotrivă, urmărirea penală este 
cu atât mai eficientă cu cât începe la o dată 
cât mai apropiată de cea a faptei. Textul în 
vigoare încuraja comportamentul infrac-
ţional, permiţând denunţătorului să scape 
de pedeapsă chiar dacă a făcut un denunţ 
spre finalul termenul de prescripţie sau la o 
perioadă de timp ce îngreunează mult afla-
rea adevărului. Recomandările europene 
sunt exact în sensul stabilirii unui termen 
limită pentru aplicarea clauzei de nepedep-
sire, tocmai pentru a nu se încuraja o cultură 
infracţională.

• MINCIUNA 13: Articolul 125 
restrânge nejustificat posibilitatea acordării 
statutului de martor amenințat

ADEVĂRUL: Se elimină posibilita-
tea interpretării abuzive de către procuror 
a unei situaţii, prin înlocuirea sintagmei 
,,există o suspiciune rezonabilă” cu sintagma 
,, există probe sau indicii temeinice”.  Se cre-
ează astfel o justificare perfect legală și nein-
terpretabilă, pentru acordarea statutului de 
martor protejat.

• MINCIUNA 14:  Există necla-
rităţi în lege care ar pute fi interpretate în 
favoarea inculpatului.

ADEVĂRUL: Curtea de la Strasbourg 
a reţinut că formularea normelor juridice 
nu poate prezenta o precizie absolută. Una 
dintre tehnicile standard de reglementare 
constă în recurgerea mai degrabă la catego-
rii generale decât la liste exhaustive. Astfel, 
numeroase legi folosesc, prin forţa lucruri-
lor, formule mai mult sau mai puţin vagi, a 
căror interpretare și aplicare depind de prac-
tică. Oricât de clar ar fi redactată o normă 
juridică, în orice sistem de drept, există un 
element inevitabil de interpretare judiciară, 
inclusiv într-o normă de drept penal. Nevoia 
de elucidare a punctelor neclare și de adap-
tare la circumstanţele schimbătoare va exista 
întotdeauna. 
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Haosul provocat de 
politicile neoliberale 
provine din dezechi-
librele structurale 
inerente ale acestei 

ideologii. Singura șansă de dezvol-
tare a României pe termen mediu 
este aceea de a adopta politici alter-
native celor neoliberale. Varianta de 
capitalism primitiv implementată 
în România post Revolutie își va 
consuma ultimele clipe în următo-
rii ani. Insuccesul reţetei de politici 
publice bazată exclusiv pe virtuţile 
pieţei se constată în toată lumea. În 
România, agenda neoliberală apli-
cată mai ales în primii 10 ani ai tran-
ziţiei a condus la rezultate subopti-
male: recesiuni transformaţionale 
profunde, pierderea a milioane de 
locuri de muncă, distrugerea cluste-
relor industriale de competitivitate 
și degradarea plasei de siguranţă 
socială. Polarizarea economică și o 
societate plină de ură sunt doar con-
secinţe ale acestui model. Haosul 
provocat de politicile neoliberale 
provine din dezechilibrele structu-
rale inerente ale acestei ideologii, o 
doctrină a cărei aplicare în România 
a condus la polarizare dramatică, la 
căderea ofertei agregate autohtone 
și la scăderea consistentă a imuni-
tăţii economiei românești în faţa 
oricăror tipuri de șocuri potenţiale 
ce pot apărea în economia mondi-
ală. Singura șansă de dezvoltare a 
României pe termen mediu este 
aceea de a adopta politici alterna-
tive celor neoliberale. Dacă până 
acum am explicat primul pilon al 
viziunii macroeconomice ce a stat la 
baza guvernării României încă din 
2012 - #wageledgrowth, voi încerca 
să explic al doilea pilon al aces-
tei strategii - un pachet de măsuri 
ce ţine de #nouldezvoltationism. 
Pornind de la contribuţia teoretică 
majoră a lui Bresser Perreira, dar și 

aderarea la aceste principii a unui 
profesor român prestigios - Cornel 
Ban (Boston University; London 
University), strategia #nouldezvol-
tationism este o strategie inovativă 
ce presupune ajungerea din urmă 
a ţărilor dezvoltate de către cele 
în dezvoltare / mediu dezvoltate 
prin creștere economică și dezvol-
tare. Este o alternativă la strategia 
neoliberală, viziune ce și-a dovedit 
eșecul în anii de tranziţie în Europa 
Centrală și de Est. Este o nouă 
formă de activism în economie - 
"noul structuralism", o alternativă la 
terapia bazată aproape exclusiv pe 
virtuţile pieţei libere, o viziune ce 
consideră raţională intervenţia sta-
tului pentru dezvoltare. Cele două 
strategii #wageledgrowth și #new-
developmentalism trebuie aplicate 
împreună pentru a potenţa efectele 
de multiplicare la nivelul econo-
miei. Deși se aplică parţial de câţiva 
ani, #nouldezvoltationism a fost 
ranforsat în ultimul an și jumătate și 
va fi accelerat în următorii ani. Dar 
să vedem cum a implementat / cum 
va trebui să implementeze România 
câteva dintre principiile strategiei 
#Nouldezvoltationism invocate de 
economiștii de seamă ce împărtă-
șesc valorile macroeconomiei dez-
voltării structurale. 

1. Un rol strategic al statului la 
nivel macroeconomic prin ţinerea 
sub control a stabilităţii macroe-
conomice, investiţii publice și asi-
gurarea unei datorii guvernamen-
tale sub pragul de sustenabilitate. 
România respectă criteriul defici-
tului bugetar efectiv mai mic de 3% 
din PIB, nivel apropiat de pragul 
de sustenabilitate care stabilizează 
ponderea datoriei guvernamentale 
în PIB. În 2017, aceasta s-a redus 
cu 2,4 pp faţă de nivelul din decem-
brie 2016. România are a cincea cea 
mai mică pondere a datoriei guver-
namentale în PIB din UE. Nivelul 
actual este de 35,1% din PIB (în luna 
martie 2018, ultimele date oficiale 
publicate de Ministerul Finanţelor 
Publice) și reprezintă în continuare 
minimul ultimilor ani. Mai mult, 
România este imunizată împotriva 
șocurilor de pe pieţele financiare 
internaţionale. Deficitul de cont 
curent este finanţat integral din flu-
xuri de venituri negeneratoare de 
datorie - investiţii străine directe și 

transferuri de capitaluri din fonduri 
europene. BNR raportează public la 
31 mai 2018 rezerve totale de 36,8 
miliarde euro, confortabile după 
toate criteriile relevante definite în 
metodologia FMI. Estimările FMI 
arată pentru România o scădere a 
necesarului brut de finanţare de la 
8,5% din PIB în 2018 la 7,8% din 
PIB în 2019. 

2. Un stat puternic, activ și 
creșterea puterii soft a României. 
Întărirea agenţiilor de reglementare 
în contextul liberalizării puternice 
implementate în ultimii 10 ani în 
sectoare strategice din economie. O 
politică externă activă. 

3. Existenţa unei Strategii 
Naţionale de Dezvoltare pe ter-
men mediu - Snagov 2.0. Strategia 
România 2040, document ce 
cuprinde obiectivele pe termen 
lung, liniile directoare cu privire la 
dezvoltarea economico-socială și 
setul de politici publice alternative 
ce ar trebui implementate, în con-
cordanţă cu strategiile și direcţiile 
de dezvoltare pe termen mediu 
și lung asumate la nivelul Uniunii 
Europene. Cinci mari ţinte de atins 
până în 2040: România în Zona 
Euro 2023-2024; România – a 8-a 
economie a UE (în funcţie de PIB 
la paritatea puterii de cumpărare); 
România - lider regional în Europa 
de Sud Est/ Top 30 competitivitate 
și dezvoltare umană la nivel glo-
bal; România în Top 30 dezvoltare 
umană (IDU) la nivel global (cf. 
metodologiei ONU); România în 
rândul ţărilor dezvoltate din UE la 
nivelul indicatorilor de dezvoltare 
sustenabilă (conform metodologiei 
Comisiei Europene). 

4. Implementarea programării 
economice orientative. Haosului 
provocat în economie de selecţia 
darwinistă specifică agendei neoli-
berale i s-a răspuns cu programare 
sau planificare, cum vreţi să-i spu-
neţi. Am mai spus - programarea 
economică inteligentă, abordarea 
policentrică bazată pe clustere 
competitive, implementarea teo-
riei centrelor magnet, orașe inte-
ligente dar și specializarea indus-
trială sunt piloni importanţi în 
arhitectura instituţională în toate 
ţările dezvoltate sau nu ale lumii. 
Crearea Consiliului de Programare 
Economică în cadrul Comisiei 

Naţionale de Strategie și Prognoză 
vine să suplinească nevoia unei 
instituţii care să programeze econo-
mia, să adopte și să implementeze o 
strategie naţională de dezvoltare. 

5. Bancă de Dezvoltare și ghi-
darea spre „capitalul răbdător“. 
România trebuie să încurajeze 
un sistem bancar care să finan-
ţeze economia pe termen lung. 
Incompatibilitatea dintre matricea 
de risc atașată diverselor sectoare 
economice de către decidenţii din 
capitalele băncilor mamă nu cores-
punde cu nevoia de a consolida 
anumite industrii strategice defi-
nite de ţara noastră. De aici impo-
sibilitatea atingerii ţintelor strate-
gice. Băncile aflate în proprietatea 
statului român ar trebui să deţină 
minimum 20% din activele bancare 
totale, pe termen mediu. Finanţarea 
se va face în primul rând pe baza 
economisirii interne pentru a 
reduce dependenţa de volatilitatea 
pieţelor financiare internaţionale și 
a calificativelor acordate de agenţi-
ile de rating. 

6. Reindustrializarea României 
prin cumpărarea de licenţe, bre-
vete, patente, mărci. Constituirea 
unui Fond de Investiţii pentru 
Industrializare pe baza de Licenţe 
pentru industriile selectate drept 
competitive în Strategia 2040 
la propunerea și fundamenta-
rea Consiliului de Programare 
Economică. În prima etapă se vor 
propune ramurile industriale cu 
avantaj competitiv - ramuri pe care 
România dorește sa le dezvolte. În a 
doua etapă se identifică dacă se pot 
construi / consolida fabrici autoh-
tone în aceste industrii sau dacă 
pot fi create prin PPP. În cazul in 
care exista / sau se pot crea fabrici 
cu capital romanesc majoritar se 
identifică nevoile de cumpărări 
de licenţe pentru producţie. În a 
treia etapă se iniţiază negocierile 
cu marii producători în domeniu 
pentru cumpărarea de Licenţe 
plus know-how-ul de producţie. În 
a patra etapă, Fondul de Investiţii 
pentru Industrializare pe baza de 
licenţe contribuie total sau parţial 
în funcţie de necesar la cumpăra-
rea acestor licenţe pentru fabricile 
autohtone urmând ca aceste fabrici 
să returneze anual din încasări un 
procent pentru folosirea acestor 

licenţe. Fondul își va recupera astfel 
banii investiţi și va finanţa alte cum-
părări de licenţe. 

7. Un Big Push Investiţional 
- trecerea către #investmentled-
growth. Proiecte mari de inves-
tiţii publice plus investiţiile mici 
din programele de dezvoltare 
locală. Implementarea noii legi a 
Parteneriatului Public Privat dar și 
updatarea proiectului Ro Invest sau 
Invest România pentru atragerea de 
investiţii străine directe de calibru 
sunt priorităţi. Dacă nu se imple-
mentează proiecte investiţionale 
din toate sursele posibile din buget, 
din fonduri europene, din PPP dar 
și din surse atrase, România nu va 
mai atinge rate de creștere econo-
mică de 5% din 2019 încolo. 

8. Scheme de ajutor de stat pen-
tru capitalul autohton și infant 
industries (industrii în dezvol-
tare). Stimularea instrumentului 
garanţii guvernamentale (mai ales 
pentru IMM-uri) pentru a reduce 
efectul puternic generat de înăspri-
rea dură a politicii monetare. 

9. Introducerea contractelor de 
performanţă în administraţia cen-
trală și companiile de stat (mini-
mum 10 indicatori principali; eva-
luarea anuală pe baza indicatorilor; 
bonusuri în funcţie de evaluare și de 
gradul de satisfacţie a publicului faţă 
de serviciile administraţiei). 

10. Creșterea salariului minim 
astfel încât acesta să fie corelat cu 
valoarea coșului minim de con-
sum ce poate fi calculat de experţii 
Institutului de Cercetare al Calităţii 
Vieţii (Academia Română) pe baza 
analizei normative și poate fi publi-
cat semestrial de către Guvern. Este 
nevoie de decuplarea dinamicii sala-
riului minim de ciclul electoral (ide-
ologii de guvernare) prin introduce-
rea în legislaţie a unui prag minim al 
raportului salariu minim brut/câşti-
gul mediu brut la 42-45%. Sunt doar 
câţiva piloni pe care România tre-
buie să-i consolideze și în următorii 
ani. Altfel, ţara noastră va intra în 
capcana venitului mediu, confrun-
tându-se cu o creștere economică 
redusă, plafonarea veniturilor buge-
tare la un nivel scăzut, subfinanţare 
în domeniile bugetare și creșterea 
polarizării economice și sociale. Pe 
scurt, reintrarea în cercurile vicioase 
ale subdezvoltării.

Singura şansă de dezvoltare a României 
pe termen mediu este aceea de a adopta 
politici alternative celor neoliberale

• VARIANTA DE CAPITALISM PRIMITIV IMPLEMENTATĂ ÎN ROMÂNIA POST REVOLUŢIE îşi va 
consuma ultimele clipe în următorii ani. Insuccesul reţetei de politici publice bazată exclusiv pe 
virtuţile pieţei se constată în toată lumea. În România, agenda neoliberală aplicată mai ales în 
primii 10 ani ai tranziţiei a condus la rezultate suboptimale: recesiuni transformaţionale profunde, 
pierderea a milioane de locuri de muncă, distrugerea clusterelor industriale de competitivitate şi 
degradarea plasei de siguranţă socială.

Cristian SOCOL
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„Desăvârșită libertate de presă, asociere 
și întrunire, libera propagandă a  tuturor gân-
durilor omenești”, se statua, printre altele, 
în Rezoluția Adunării Naționale de la  Alba-
Iulia din 1918. România Mare privea spre 
viitor cu încredere,  entuziasm și înțelep-
ciune. Și se inspira din modernitatea gândirii 
începutului de secol XX în Europa  apuseană.

Suntem în anul în care celebrăm 
100 de ani de la Marea Unire. Anul 
Centenarului, cum l-am denumit, 
simbolic

Un an în care însă sărbătoarea este tot mai 
întunecată. Zilele trecute, în Parlament au 
avut loc scene greu de imaginat într-o insti-
tuție în care lucrează oameni aleși prin vot 
democratic. O instituție, dați-mi voie să spun 
astfel, fundamentală pentru democrație și 
solemnă din punct de vedere al însemnătății 
sale. Un grup de oameni gălăgioși au intrat în 
Parlament cu ajutorul unui partid parlamen-
tar și au început să strige! Nu se poate – unde 
ne aflam? La mineriade? La puterea bâtei? 
Tot oameni din același grup l-au înjurat, iar 
unul chiar l-a îmbrâncit pe medicul brăilean, 
deputat acum, Nicolae Bacalbașa, un om în 
vârstă de 74 de ani… De ce? Qui prodest?

Înțeleg protestul, nu înțeleg violența. 
Înțeleg nemulțumirile, nu înțeleg 
injuriile și nici scandalul

Oriunde întorci privirea, întâlnești ură. Nu 
judec pe nimeni și m-am ferit toată viața de 
judecățile de valoare. Cred în muncă, în studiu 
și cred în vot. Dar nu pot să nu văd limpede 
cum revărsarea de ură se întinde pe toate stră-
zile marilor orașe. Protestul – așa cum îl înțeleg 
eu – nu se construiește pe ură, insultă sau vio-
lență, de orice fel ar fi aceasta. Senzația creată 
de multitudinea de invective lansate pe toate 

canalele de comunicare este una de panică. 
Violența creează neliniște așa cum „somnul 
rațiunii naște monștri”. Cui folosesc strigătul 
și jignirea în dialog cu celălalt? Indiferent cine 
este acela – un politician sau un prieten care nu 
împărtășește aceeași opinie?

Ca om, nu înțeleg și nu sunt de acord cu 
acest fel de manifestare. Iar ca medic pot să 
vă spun că toate  sentimentele negative afec-
tează sănătatea: crește tensiunea arterială, 
bătăile inimii se întețesc, simțurile își  pierd 
din acuitate, iar trecerea de la un comporta-
ment normal la unul anormal se face extrem 
de ușor. Iar apoi… devenim incontrolabili! 
Cine dorește așa ceva?

Văd limpede că profesioniștii 
manipulărilor lucrea ză intens

La fel de limpede se vede faptul că dez-
binarea este alimentată cu multă intensi-
tate. Nu spun nicidecum că protestul nu 
este un semn de sănătate a unei societăți. 
Dimpotrivă, disputa dintre ideile antagonice 
poate naște progres. Dar ceea ce se petrece 
în aceste zile – și a început, de fapt, imediat 
după anunțarea rezultatului alegerilor din 
2016 – nu este un protest în sensul modern 
al acestui tip de acțiune. Este o dezlănțuire 
primitivă generată de lipsa de rațiune, de 
lipsa de responsabilitate a celor care au ales 
să nu meargă la vot și, în aceeași măsură, de 
lipsa de comunicare coerentă și constructivă 
a  așa-numitelor „tabere”  aflate în conflict.

Citesc, uimit, articole din ziare sau din 
mediul online despre legi ciuntite sau  legi 
„cu dedicație”. Apoi caut textele de lege. 
Surpriză! „Urmărirea penală va dura un an, 
după care dosarul se clasează. Nu e timp nici 
pentru expertize”, scriu unii jurnaliști, spo-
rind neliniștea generală. Dar ceea ce susțin 
acești „profesioniști” nu este real. În textul 
legii scrie clar că urmărirea penală in rem nu 
poate dura mai mult de un an. Adică, procu-
rorii au un an la dispoziție să stabilească dacă 
este cineva suspect în acel dosar. Iar dacă au 
identificat unul – cercetarea penală poate 
dura oricât. La fel, povestea cu victima unui 
viol care trebuie să-și privească agresorul în 
față. Nu este adevărat! Victima poate alege 
să se declare în pericol și să nu se confrunte 
cu agresorul. De ce preferă acești jurnaliști 
să scrie jumătăți de adevăr? Mai servesc ei 
această frumoasă meserie? Cu siguranță că 
nu! Cui servește această manipulare?

După Anul Centenarului, România 
va prelua președinția Consiliului 
Uniunii Europene

Da, mai sunt o grămadă de lucruri de 
făcut în Românisa. Avem nevoie de inves-
tiții, de infrastructură rutieră și feroviară, 
avem nevoie de spitale și școli. Așa cum 
avem nevoie de cultură și de educație. Din 
păcate, cele „două Românii” identificate de 
mai toți politicienii noștri sunt ireconcili-
abile. Educația, și nu doar cea de la școală, 
presupune politețe, comportament decent, 

gratitudine. Da, presupune și protest. Dar 
și protestul poate fi o manifestare a unor 
oameni educați și civilizați. Așa cum și 
moralitatea clasei politice poate fi – și tre-
buie să fie! – educată. Din păcate, suntem 
doar în situația jenantă de a prelua condu-
cerea Consiliului Uniunii Europene după 
ce ne ștergem de pe obraz scuipatul celuilalt 
român, cel  care urăște din toată inima.

Închei cu un alt citat din Rezoluția de la 
1918: „Adunarea Națională cu smerenie 
se închină înaintea memoriei acelor bravi 
români care în acest război și-au vărsat sân-
gele pentru înfăptuirea idealului nostru, 
murind pentru libertatea și unitatea națiunii 
române”. Poate, înainte de a pune mâna pe 
piatră, aceste cuvinte vor primi câteva clipe 
de mediație. Măcar atât! 

„Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a  tuturor gândurilor 
omenești”, se statua, printre altele, în Rezoluția Adunării Naționale de la Alba-Iulia din 1918. 
România Mare privea spre viitor cu încredere,  entuziasm și înțelepciune
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Valeriu Braniște a fost un publi-
cist și om politic român, membru 
de onoare al Academiei Române. 
S-a născut la 10 ianuarie 1869 în 
Cincul Mare din judeţul Târnava 
Mare, azi în judeţul Brașov. Tatăl 
său, Moise Braniște (1834 - 1891) 
era cel mai cunoscut stenograf din 
Transilvania, deputat, judecător, 
prim-pretor. Valeriu Braniște a 
urmat școala primară în satul natal, 
liceul la Brașov, apoi a absolvit gim-
naziul la Sibiu și a urmat faculta-
tea de Filosofie de la Budapesta și 
Viena. 

În perioada studenţiei a făcut 
parte din Societatea academică 
literară „Petru Maior”. Doctoratul 
în filosofie l-a obţinut în 1891 
la Budapesta, cu o teză pe tema 
„Andrei Mureșanu”. În același an 
este numit profesor la Gimnaziul 
Superior Ortodox Român din 
Brașov. A profesat doar doi ani, 
după care s-a dedicat activităţii 
politice și gazetărești.

După ce a devenit un nume 
cunoscut în publicistica și cercurile 
politice românești, a fost chemat 
în Banat de Alexandru Mocioni și 
un grup de intelectuali bănăţeni, 
să se ocupe de redactarea unui 
mare cotidian dedicat românilor 
bănăţeni, ziarul „Dreptatea” cu 
sediul la Timișoara. Se ocupă și de 
ziarul „Römanische Jahrbücher”. 
Împreună cu Cornel Diaconovici, 
face din acest ziar o adevărată armă 
de luptă pentru drepturile româ-
nilor din Ungaria. Nu de puţine 
ori Valeriu Braniște sfidează codul 
penal maghiar pentru a susţine 
cauza naţională. 

Repercusiunile aveau să se 
întoarcă împotriva lui: a fost târât 
prin numeroase procese de presă 
și în martie 1895 a fost condamnat 
pentru „agitaţii” în nu mai puţin de 
24 de procese, la 2 ani de închisoare 

Publicistul Valeriu Braniște, membru 
în Consiliul Dirigent al Transilvaniei

Personalităţi brașovene la Centenarul Marii Uniri

Col.(r) Nicolae USZKAI, 
Vicepreşedinte ANCMRR/ 

MApN, Filiala Braşov

Ajuns aproape de idealul pe care l-a urmărit cu 
atâta tenacitate de-a lungul vieţii, Valeriu Braniște 
s-a ocupat intens de organizarea Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 
În 1919 fost numit șef al Resortului (Ministerului) 
Culte și Instrucţiuni Publice din cadrul Consiliului 
Dirigent al Transilvaniei. Din această postură el nu 
profită pentru a se revanșa faţă de minorităţi, ci 
dimpotrivă se ocupă de asigurarea învăţământului 
pentru acestea și pune chiar bazele liceelor 
evreiesc, german și maghiar din Timișoara. 

și 1.300 florini amendă. Apărătorul 
său a fost avocatul Coriolan 
Brediceanu cu va lega o prietenie 
puternică. Va sta în închisoarea din 
Vaţ doar până în iunie 1896, pentru 
că va fi amnistiat, dar cu condiţia 
să nu se mai întoarcă la Timișoara. 
La chemarea unor prieteni, se reîn-
toarce la Brașov pentru a profesa la 
liceul din oraș. Dar reîntoarcere sa 
la Brașov va fi de scurtă durată.

Împins de firea sa de gazetar și 
din dorinţa de a propovădui cuvân-
tul românesc acolo unde mai mare 
era nevoie, pleacă anul următor în 
Bucovina și înfiinţează la Cernăuţi 
gazeta „Patria”, care va apare de trei 
ori pe săptămână până în 1900. 
Dar aici tactica sa se schimbă. 

El nu mai apare în gazetă nici ca 
director, nici editor sau redactor. 
În schimb el este cel care o con-
duce, o redactează propriu-zis, dar 
sub pseudonim, cu aceeași ambi-
ţie gazetărească cu care activase în 
Banat. El duce o campanie intensă 
împotriva politicii guvernului de la 
Viena. Dar acest lucru se sfârșește 
cu închiderea „Patriei” și expulza-
rea lui Braniște din Bucovina. Cu 
toate acestea el refuză să plece și se 
ascunde la moșia lui Iancu Flondor 
până când va fi rechemat în Banat 
și părăsește Bucovina.

În anul 1900 Valeriu Braniște 
se reîntoarce în Banat și de data 
aceasta se stabilește în adevărata 
capitală a românilor bănăţeni: 
Lugoj. Împreună cu intelectualii 
din oraș pune bazele ziarului naţio-
nal-politic „Drapelul”, care va apare 
de două ori pe săptămână, până în 
1920. Din 1905, concomitent cu 
„Drapelul”, destinat intelectualilor 
români, scoate revista „Banatul”, 
adresată oamenilor simpli. Valeriu 
Braniște va redacta ziarul Drapelul 
fără întrerupere pentru 18 ani, până 
în 1918. În februarie al acestui an 

este din nou aruncat în închisoare, 
tot din cauza unui proces de presă, 
acuzat fiind de trădare și de spio-
naj în favoarea României. Va sta în 
închisoarea din Seghedin timp de 
șapte luni, până aproape de destră-
marea monarhiei austro-ungare.

Ajuns aproape de idealul pe 
care l-a urmărit cu atâta tenacitate 
de-a lungul vieţii, Valeriu Braniște 
s-a ocupat intens de organizarea 
Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918. În 
1919 fost numit șef al Resortului 
(Ministerului) Culte și Instrucţiuni 
Publice din cadrul Consiliului 
Dirigent al Transilvaniei. Din 
această postură el nu profită pentru 
a se revanșa faţă de minorităţi, ci 
dimpotrivă se ocupă de asigurarea 
învăţământului pentru acestea și 
pune chiar bazele liceelor evreiesc, 
german și maghiar din Timișoara. 

Valeriu Braniște înfiinţează mai 
multe școli românești secundare 
în diverse orașe ardelene. Dar cel 
mai mare merit este înfiinţarea 
Universităţii românești de la Cluj.
În tot acest timp de activitate poli-
tică, ziarul „Drapelul” apare sub 

direcţia lui Mihai Gașpar. Dar din 
cauza cenzurii presei instituită de 
guvernul Averescu în 1920, ziarul 
se simte complet ofensat și se auto-
desfiinţează în semn de protest.

Odată dizolvat Consiliul 
Dirigent, Braniște se reîntoarce 
la Lugoj și se dedică unui trai mai 
liniștit. Nu mai participă deloc la 
viaţa politică și se preocupă mai 
mult de propria sănătate, fiind 
foarte bolnav de arteroscleroză. 
Moare în propria casă la 1 ianuarie 
1928. Este înmormântat în cimiti-
rul ortodox din Lugoj. 

Valeriu Braniște a participat 
în mod activ la înfiinţarea unor 
instituţii culturale în Banat și 
Transilvania și la crearea unui fond 
de teatru român. A scris nenumă-
rate articole de ziar, a constituit o 
arhivă de documente vechi despre 
istoria românilor bănăţeni, pe care 
nu a apucat să o publice. A ţinut 
peste 200 de conferinţe pe teme 
naţionale, din care multe au fost 
publicate în Drapelul. În 1919 a 
fost răsplătit de cel mai înalt for 
cultural cu titlu de membru de 
onoare al Academiei Române.

În perioada studenţiei a făcut parte din Societatea 
academică literară „Petru Maior”. Doctoratul în filosofie 
l-a obţinut în 1891 la Budapesta, cu o teză pe tema 
„Andrei Mureşanu”. În acelaşi an este numit profesor la 
Gimnaziul Superior Ortodox Român din Braşov. A profesat 
doar doi ani, după care s-a dedicat activităţii politice şi 
gazetăreşti.
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