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Ultimele două locatare ale imobilului de pe strada Castelului. Femei care 
urmează să ajungă în stradă. Fără milă, fără resentimente, totul pe baza 
unui fals girat de oficialii RIAL care au girat și alte falsuri.

 Dacă cineva crede că problema 
corupției în România are doar valențe 
economice sau este doar o problemă de 
moralitate se înșeală. Poate supraviețui 
o firmă în care corupția este atât la 
angajați cât și la manageri?  Corupția 
slăbește solidaritatea socială și atacă 
statul la fundamente! În cazul nostru, 
tocmai instituțiile care trebuie să apere 
statul de corupție îl pun în pericol, 
pentru că produc slăbirea solidarității 
sociale și șubrezirea contractului 
postconstituțional, între cetățean și 
stat.  Ne avertizează Montesquieu: dacă 
un popor este corupt și guvernarea este 
coruptă, acea țară este în pericol să 
dispară sau să fie ocupată.

 Funcționari ai statului român 
acceptă cu nonșalanță ca statul să 
fie deposedat de bunuri (imobilul 
este expertizat ca având o valoare 
de 120.000 de euro), ca cetățeni 
ai statului român să fie aruncați 
în stradă și ca însuși statul să fie 
decredibilizat.  Cu alte cuvinte, oameni 
implicați profesional prin fișele 
de post în realizarea contractului 
postconstituțional dintre cetățeni și 
stat, fac tot posibilul ca acest contract 
să fie slăbit și tocmai pentru acest 
lucru își iau salariul și sunt promovați în 
sistem.
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Poporul român este cu adevă-
rat fascinant. Este fascinant nu 
numai prin inconsecvența sa – 
în multe privințe unică la scară 
globală – ci și (sau mai ales) 

prin tresăriri (sclipiri) care îl fac nu numai 
imprevizibil, ci chiar admirabil. Și pentru a 
demonstra că nu rostim cuvinte goale, să și 
exemplificăm: într-un context în care națio-
nalsimul și bigotismul explodau în Europa, 
chemat la urne pentru a-și alege președin-
tele, poporul român votează zdrobitor în 
favoarea unui apartenent al minorităților 
naționale, a unui aparținător nu majorității 
ortodoxe (87%), ci al unei minorități pro-
testante, dovedind că este total apartenent 
valorilor Uniunii Europene, valori între 
care toleanța este la loc de frunte.

Deși țările care au translatat din blo-
cul est(comunist)-european spre Uniunea 
Europeană au născut, în anii de urmă un 
puternic curent nu eurosceptic, ci de res-
pingere a UE și a valorilor Uniunii, românii 
demonstrează că sînt – evident fundamen-
tal rupți de politicul tradițional autohton 
– tot mai apartenenți Uniunii și valorilor 
acesteia. Referendumul de zilele trecute 
o dovedește indubitabil. Masiva neparti-
cipare la referendum nu poate fi explicată 

decît prin faptul că românii nu numai că 
nu dau curs manevrelor de împingere spre 
URSS (scuzați, Federația Rusă) și spre for-
marea unui puternic curent eurofob, nu dau 
curs împingerii nației spre ură și intoleranță, 
ci, dimpotrivă, demonstreazăm că au un 
sistem de principii și valori bazate pe tole-
ranță și bun simț, ceea ce reprezintă cheia 
de boltă a gîndirii contemporane europene.

Poporul român este fascinant pentru 
că într-un referendum care, în realitate 
nu avea drept temă familia tradițională ci 
întoarcerea spre habotnicie, autoritarism, 

spre un Orient retrograd și autocrat, a 
pus, fără discuții, la punct o clasă poli-
tică putredă, arătînd cu certitudine 
spre ce model se îndreaptă hotărît: spre  
cel european.

Și poporul român este fascinant și 
pentru că cel mai bine i se potrivește, ca 
model de acțiune... inacțiunea. Inacțiunea 
electoratului român a dat de pămînt cu 

partidele politice depă-
șite de realitățile con-
temporane, anchilo-
zate într-un feudalism 
deșuet. Inacțiunea a 
dat de pămînt cu teme-
rea că lacoma biserică 
ortodoxă are un cuvînt 
greu de spus în soci-
etatea românească. 
Inacțiunea (hotărîtă, 
neezitantă, care nu a 
stîrnit nici o temere că 
referendumul va putea 
fi validat) a trimis în 
starea de panică și cele 

două mari partide polictice, PSD și PNL 
(marile perdante în acest „dialog“ cu elec-
toratul) și BOR. Inacțiunea poporului 
român este cea care vine să îi demonstreze 

prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, 
Frans Timmermans că nu, românii nu sunt 
acel popor care, aproape de sfîrșitul mara-
tonului o ia brusc înapoi, ci numai o clasă 
politică ruptă de realitățile naționale, puter-
nic ancorată în nostalgii comunistoide și în 
doruri de vodă.

Și, în fine, poporul român este fascinant 
pentru că, prin acest eșec la ură (sau la urnă, 
ceea ce este totuna în cazul de față) relevă 
clar o serie de adevăruri care pînă la finele 
săptămînii trecute, prea ocupați fiind să ne 
manifestăm stările vizavi de guvernanți și 
clasa politică în ansamblul ei, le treceam cu 
vederea: suntem cu adevărat un popor cu 
vocație europeană; că, în sfîrșit, în România 
se nasc partide noi, cu mentalități noi; că, 
în România extremismul (fie de dreapta, 
fie de stînga) se păstrează într-o zonă de 
rezonabilitate, nereușind să creeze deran-
juri mari și/sau pe termen lung. Și mai 
demonstrează, ceea ce este fundamental 
esențial și dătător de speranțe, că masa cri-
tică menită a răsturna o clasă politică gău-
noasă, cu nostalgii de totalitarism, s-a cam 
acumulat. Dureros de încet, este adevărat, 
dar categoric. 

Este ceea ce ne demonstrează eșecul la 
ură al lui Dragnea și al BOR.

Eșecul la ură

Editorial
de Cornelius POPA

Poporul român este fascinant pentru că 
într-un referndum care, în realitate nu avea 
drept temă familia tradițională ci întoarcerea 
spre habotnicie, autoritarism, spre un Orient 
retrograd și autocart, a pus, fără discuții, 
la punct o clasă politică putredă, arătînd 
cu certitudine spre ce model se îndreaptă 
hotărît: spre cel european.
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Presă fără definiție?
„Ceea ce contează este obiec-

tivitatea instruită a privirii asupra 
realităților lumii, puterea de a le 
înțelege și de a ne ridica, lăun-
tric, la înălțimea lor.” Cuvintele 
îi aparțin lui Max Weber și au 
fost rostite la o conferință din 
München în 1919. Acum aproape 
o sută de ani. Nu am descoperit 
eu aceste cuvinte, un prieten soci-
olog mi le-a spus. Și mi-au plăcut 

Considerații triste despre o presă amară
• AM LUCRAT ÎN PRESĂ. MULT. AM FOST JURNALIST DE PRESĂ SCRISĂ ȘI RADIO, APOI DE 
TELEVIZIUNE. M-AM SIMŢIT ÎMPLINIT SĂ LUCREZ ÎN PRESĂ, MI-A FOST DRAGĂ ACEASTĂ 
MESERIE. Încă mai am reflexe de reporter, sunt curios mereu și pun multe întrebări. Și îmi place 
să scriu. De aceea am și făcut dezacorduri.ro. Dar de câţiva ani nu mai lucrez în presă și știu 
despre mine că mi-ar fi foarte greu să o fac. Pentru mine, astăzi, când „lumea e luminată de 
fulgere“, așa cum spunea un personaj al lui Tennessee Williams, gazetăria e o meserie amară

mai ales pentru că puteau fi citite 
și în cheia definirii jurnalisticii. 
Acum nu mai știu cum își defi-
nesc meseria cei care lucrează în 
mass-media.

Dacă nu e obiectivitate, 
atunci subiectivitate 
bine temperată să fie!

Mereu am susținut că jurna-
listul este un tip deștept, deschis, 
care respectă regulile meseriei. Își  
cunoaște domeniul de care răs-
punde și se documentează temei-
nic. Se informează din mai multe 
surse, face rost de documente, 
îl întreabă și pe cel investigat 

înainte de a scrie o anchetă, are 
bun-simț și caracter, nu are idei 
preconcepute, caută doar adevă-
rul și se străduiește să scrie obiec-
tiv. Iar pentru că a fi obiectiv este 
(aproape?) imposibil, jurnalistul 
își temperează subiectivitatea.

Părerea bate opinia!
Opinia, ca gen jurnalistic, 

reprezintă perspectiva argu-
mentată asupra unui domeniu 
a unui jurnalist cu experiență în 
acel domeniu. De exemplu, un 
jurnalist specializat în dome-
niul medical (nu trebuie să fie 
medic!), poate, după niște ani de 

presă în domeniu să aibă opinii. 
Poate scrie texte de opinie des-
pre evoluția medicinei românești 
sau despre exodul medicilor din 
România. Nu oricine poate scrie 
texte de opinie.

Părerea nu există ca gen jurna-
listic, nu are loc în presă. Părerea 
este un gând exclusiv personal 
despre ceva ce cunoaștem vag. 
Fără argumente, fără expertiză 
și fără experiență. Oricine poate 
emite păreri, dar ele nu au loc în 
presă. În presa adevărată, desigur.

Regret și mă bucur că nu mai 
lucrez în presă! Eu cred că mese-
ria s-a devalorizat pentru că presa 
și-a pierdut propriul rost. Și-a 

pierdut puterea pentru că foarte 
mulți dulăi de pază ai democra-
ției au devenit mercenari ai arma-
telor care se bat pentru putere. 
Începători sau „monumente” în 
viață, jurnaliștii ar trebui să se 
întrebe în fiecare zi pe cine ser-
vesc prin meseria lor.

Se mai poate salva jurnalismul? 
Eu spun că da. Primul pas ar fi o 
Lege a presei care să statueze cine 
poate fi jurnalist, cine poate fi 
patron de presă, cum poți ajunge 
jurnalist, cum se plătesc jurna-
liștii, cum se protejează breasla, 
cum sunt pedepsite greșelile. Iar 
al doilea pas ar fi reinventarea șco-
lii românești de jurnalism.

Tudor ARTENIE
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Ponta, Dragnea și Struțul

Alexandru PETRESCU

• O MIȘCARE POLITICĂ MI-A ATRAS ATENŢIA. ZILELE TRECUTE VICTOR 
PONTA A VIZITAT BRAȘOVUL. Mare la sfat de taină înainte și după conferinţa 
de presă, Victoraș pus pe făraș a fost însoţit de oareșce oameni de „bază”, că 
de „acid” are de unde. Și zicea fostul Prinţ PSD că este „anti-Dragnea, dar nu 
şi anti-PSD, prioritare fiind oferirea unui guvern competent, obţinerea unui 
scor de 10% la alegerile europarlamentare, dar şi câştigarea prezidenţialelor 
viitoare, cu un candidat 100% social-democrat“

Recunoaștem, are real 5%, 
plus alte 5% date de „ser-
vicii“, nu de alta, dar „ser-
viciile” trebuie să contro-

leze, să nu facă cineva pixul mare.
Unul dintre „oamenii de bază” 

ai lui Victoraș este „Struțul” Sturzu. 
Adică „struț“ că a băgat ciocul în 
pământ după ce nu a mai plăcut 
melodia lălăită pe care o fredona. 
Dar nu Victoraș și nici „Struțul” 
sunt subiectele. Subiectele sunt 
Dunca și PSD-ul lui. Adică să ne 
fie clar, dacă Preșul vrea guvernul 
lui, Dunca crede că are PSD-ul lui. 
Dar... am deschis acest articol cu 
Victoraș pentru că trebuie analizat 
PSD Brașov și ce mai înseamnă el. 
Este PSD Brașov ce a fost, sau este 
o anexă a cuiva?

Dar Dunca ori nu își dă seama 
că nu are nici un PSD Brașov, ori 
l-a negociat pe nimic, în mod con-
știent. Dovadă stau oamenii de 
care s-a înconjurat, oameni tineri 
care nu își permit opinii. Care 
oameni doar tac și ridică lăbuța, 
precum Grivei când mai vrea o 
porțiucă de lăptic.

Să îi luăm pe rând 
Gabriela URSE. Fostă PDL, 

adică de-a lui Scripcaru, a fost „tre-
cută” oleacă pe la PPDD coordo-
nată de Petrică Hogea. Nu a primit 
frișcuță dulce la tomberoniști și a 
„fugit“ la... PSD! Unde a fost ateri-
zată fix ca președintă a organizației 
de femei! Doamna respectivă mai 
face câte o interpelare, la modul – 
Don Primare este „divină“, dar în 
fond este în traducere liberă: „Șefu, 
mă scuzați, aveți o scamă“.

Marian RASALIU – Prefectul 
unui județ de munte. Al Brașovului. 
Și ăsta a fost PDL-ist convins. 
După ce nu a mai fost nevoie de el, 

Jupânache Gicu i-a aranjat să fie șef 
la Uzina R de la Feldioara. Acolo 
a stat pe bani frumoși, dar plicti-
sit fiind s-a gândit să se reîntoarcă 
în politică. Așa că a fost „intrat la 
PSD“ și a obținut postul pe „per-
fect“.  Adică prefect.

Lucian PĂTRAȘCU.  Ăsta este 
un nepot de „profesor“ care a avut o 
universitate privată. Adică diplome, 
doctorate, chestii socoteli. Asupra 
acestui personaj vom reveni, deoa-
rece este la fel de misterios ca tână-
rul Duțu. Adică Duțu care este 
băietul lui tata lui de la SIE.

Alexandra CRIVINEANU. 
Fată faină, postează în fiecare dimi-
neață poze în care apare veselă și 
fericită și ne urează „bună dimi“. 
Adusă la partid de nenea Pateu. În 
același timp este îngrijorată că l-a 
supărat pe Oprică liberică. Adică...
liberalul.

Să nu uităm de Florin ORȚAN - 
„Lorin Merțan” (ăsta se dă medic, 
dar face „gărzi“ la pesede. Mult 
timp ne-am întrebat de ce a fost 
și ăsta „parașutat“ la PSD Brașov, 
dar am aflat. Veți afla în episoadele 
următoare. Promitem, mai ales că 

îi „datorăm“, conform declarații-
lor domniei sale – că noi trăim la 
Gazetă datorită subvențiilor acor-
date de el.

Aș mai putea continua cu exem-
ple din rândul consilierilor locali 
sau județeni, dar vorba unui preșe-
dinte de partid: „ăia sunt pământ 
de flori“! 

Să revenim la președintele PSD 
Brașov. Adică la Marius Dunca. Ca 
să fiu sincer, mie îmi place de el. A 
învățat lecția de la Costică Niță și a 
perfecționat procedura. 

A început prin a se înconjura 
de tineri care au mai multă grijă de 
scamele de pe sacourile domniei 
sale. „Da șefu, scuze șefu.“ Spre 
exemplu, Horică. Horică Stancu. 
Ăsta este nepotul lui mamaie. 
Mamaie a fost șefă de partid pe 
vremea aia. A fost crescut în spiri-
tul care trebuie, crescut chiar și de 
„serviciile“ care este ele. Mamaia a 
fost „racheta purtătoare“. Revenim 
și la el, curând.  

Am spus mai sus că îmi place 
de Dunca. Așa este, a învățat bine 
de la nenea Niță Pateu. A reușit 
în timp să scape de toți cei care 

contau în PSD Brașov – Ghirdă, 
Lupu, Leonte, Susanu. Mai nou 
a reușit să scape și de Popa de la 
Făgăraș. Numai ce l-a schimbat 
cu „pământul de flori“ Negrilă. 
Negrilă ăsta este de la Făgăraș. 
A fost candidatul PSD la alegeri, 
dar l-au „vândut“ lui Sucaciu 
Sugaciu. Oricum, Negrilă și-a 
primit recompensa, a fost numit 
adjunct la Inspectoratul Școlar 
Brașov. Dar trebuie să recunosc, 
este un bun cântăreț. Doar atât 
știe, cântă.

Desigur, Dunca își urmează par-
cursul. Urmează să scape de Mihai 
Mohaci (incomod pentru întrebă-
rile pe care le pune), de Chiriac 
care pare conștient că trebuie să se 
retragă. Singura mea întrebare este 
de ce face acest lucru. Ori vrea să 
conducă organizația pe principi-
ile învățate de la nenea Pateu, ori 
este pus să distrugă PSD? Și dacă 
tot am început cu Victoraș, mai 
îmi pun o întrebare: o face dirijat 
sau conștient? Pentru că mie mi 
se pare că PSD Brașov mai există 
doar pe hârtie. Sau doar la PSD în 
bovindou.

Rămâne să vedem 
dacă Dunca 
subordonează PSD 
Brașov sau dacă nu 
are suficientă forță 
să păstreze pozitia 
partidului pe plan 
local. Deși pentru  noi 
toate semnele sunt că 
„s-a predat”. A predat 
Brașovul, Făgărașul, 
Ghimbavul, Codlea. 
Urmează să predea 
Săcele. Numai Cuba 
nu poate să o predea, 
pentru că acolo Cohiba 
este singura regină.
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Câteva precizări 
tehnice: despre cărțile 
funciare și numerele 
top. La mijlocul 
secolului al XIX-lea 

(în Imperiul Habsburgic), orașul 
Brașov se parcelează, iar parcelele 
capătă numere topografice. Se 
constituie astfel câteva hărți 
topografice ale orașului Brașov în 
diferite perioade. Cele mai vechi, 
cu valoare istorică, sunt la Arhivele 
Naționale-Serviciul Județean 
Brașov. Harta care este folosită de 
instanțele judecătorești este cea 
utilitară si se găsește in prezent la 
Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliară (OCPI) Brașov. 
După cartografierea orașului s-a 
trecut la constituirea cărților 
funciare (CF) aferente parcelelor 
respective. Cartea funciară 
cuprinde trecute numerele top 
ale imobilelor și terenurilor 
fiecărei parcele, numerele de 
stradă, numele proprietarilor care 
se succed de-a lungul timpului, 
plus diverse operațiuni (ex. 
vânzare-cumpărare). Important 
de subliniat este că indiferent de 
schimbările produse de-a lungul 
diverselor perioade de timp și 
notificate în cartea funciara (CF), 
numerele top rămân neschimbate. 
Aceasta menținere neschimbată 
a numerelor top este condiția 
succesiunii corecte a propietarilor 
înscriși în CF.

Ilegalitățile 
in cazul prezentat încep după 

intrarea în vigoare a Legii Nr. 112 
din 25 noiembrie 1995 privind 
,,Reglementarea situatiei juridice 

a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea 
statului”.

În 1997 Primăria Brașov 
constituie un dosar cu privire la 
extinderea mansardei la imobilul 
alăturat imobilului în studiu, adică 
la str. Castelului nr. 48. Dosarul 
conținea Proiectul tehnic (1997), 
Autorizația de Construire cu nr. 
8106 din 1958, emisă de Sfatul 
Popular al ,,Orașulului Stalin” 
(aceasta este denumirea Brașovului 
din perioada ocupației sovietice) 
și care avea termen de finalizare în 
21.03.1959 (!!!) și ,,Certificatul de 
Urbanism pentru dare în folosință 
definitivă” cu nr.79/1999.

Culmea absurdului
la o constructie din Brașov pe 

str. Castelului 48, se face proiectul 
in 1997, se autorizează construcția 
în 1958 în ,,Orașul Stalin” și apoi se 
dă Certificat de Urbanism in 1999! 

Tot în anul 1997 Primăria 
Brașov emite o adresă către RIAL-
Brașov ( Regia Imobiliară de 
Administrare Locativă)   în care 
spune că pe str. Castelului,   nr. 44 
se transformă în nr 48. Informația 
din această adresă poate să fie cea 
care stă la bază Certificatului de 
Urbanism. Acest Certificat de 
Urbanism 79/1999 cu adresa str. 
Castelului nr. 48, includea gresit 
CF. 29 și nr.top. 4890-4891, care 
aparțineau, de fapt, imobilului de 
pe str. Castelului nr. 46 (vechi 44).

Nu se poate proba că s-a 
construit o ,,extindere mansardă” 
cu Autorizație de Construcție din 
1958 emisă pe timpul ,,Orașului 
Stalin” (!) si atunci la ce a folosit 

acest Certificat de Urbanism 
nr.79/1999? Ce se poate afirma 
sigur, pe baza de acte, este 
că Certificatul de Urbanism 
nr.79/1999 cu datele greșite (cel 
cu ,,Orașul Stalin”!) a fost folosit 
la înregistrarea in CF 29 de la 
OCPI Brașov. Aceasta a dus la 
absurditatea ca aceleași numere 
top 4890-4891 să aparțină la două 
imobile. Mai precis, registratorul 
de la OCPI Brașov ,,nu vede” că 
în CF 29 se începe cu imobilul din 
str. Castelului nr.46 (vechi 44) , 
care avea două etaje la strada și – 
după înscrierea Certificatului de 
Urbanism 79/1999 – se termină 
cu imobilul alăturat de la nr.48, 
care avea un etaj și o mansarda la 
stradă!

Primăria Brașov 
schimbă în timp 
numerele  stradale  
pe str. Castelului 

și emite adrese care se contrazic. 
Dacă în 1997 susține că nr. 44 se 
transformă în nr. 48 (!), lucru care 
duce la modificarea cărții funciare 
CF 29, în 2005 emite două adrese, 
una în care se spune că s-au făcut 
verificări care arată că numărul 44 
este numărul 46 , alta la fel, iar în 
2015 afirmă același lucru. în alte 
două adrese.

În 2016, la solicitarea lui Vladi-
mir Chirilă din Brașov, parte intere-
sată, Primăria Brașov afirmă oficial 
în scris că nu are actul pe baza că-
ruia s-au făcut aceste schimbări de 
numere stradale, schimbări care au 
dus și la modificările față de reali-
tate a cărții funciare CF 29 Brașov.

În felul acesta, rămâne nelămu-
rită situația numerelor top de la str.
Castelului nr 46 din adresa oficială 
a Primăriei și situația absurdă din 
CF 29 Brașov, în care numerele de 
top 4890-4891, la început de carte 
funciară apar la str. Castelului nr. 
46 cu două etaje la stradă, iar la 
sfârșitul aceleiași cărți funciare CF 
29 Brașov apare la imobilul nr 48, 
cu un etaj și o mansarda la strada.

Pentru ca CF 29 să ,,justifice” 
noua adresă, adică ,,să i se facă 
loc”, cartea funciară adevărată de 
la adresa str. Castelului nr. 48 afla-
tă la OCPI Brașov a fost sustrasă 
în întregime, iar în adresa trimisă 
lui Vladimir Chirilă, adică în cu-
vintele din referatul OCPI Brașov 
din 2016 se spune că este ,,lipsă 
inventar”. Paralel cu ceea ce s-a 
întâmplat cărților funciare de la 
OCPI Brașov privitor la imobilele 
de pe str. Castelului 42-50, (două 
au fost sustrase, una distrusă parți-
al și două modificate) copia hărții 
topografice scrisă în limba germa-
nă păstrată la Arhivele Naționale – 
Serviciul Județean Brașov prezintă 
modificări la numerele de top afe-
rente la aceleași imobile de pe str. 
Castelului, nr.42-50.

Această copie a hărții confor-
mă cu originalul de la Arhivele 
Naționale Brașov, eliberată lui Vla-
dimir Chirilă, nu corespunde cu 
harta de la OCPI Brașov în spațiul 
delimitat, numit mai sus, Castelu-
lui nr. 42-50, în privința numerelor 
top. Mai mult, copia hărții con-
formă cu originalul de la Arhivele 
Naționale-Serviciul Județean Bra-
șov are topuri modificate și față 
de indexul ,,Proprietarii de case, 
numerele de carte funciare și numere 
topografice ale caselor din Brașov” 
din 1913, existent chiar în această 
instituție și nu corespunde nici cu 
suprapunerea cadastrală efectuată 
de expertul topograf Radu Precup. 
Mai precis, de la numărul stradal 
44 (vechi 42) care avea două nu-
mere top, se mută un top la numă-
rul stradal 46 (vechi 44) și le ,,îm-
pinge” pe celelalte până la numărul 
stradal 50 (vechi 48), unde în loc 
de un top (corect), apar două to-
puri de casă ( incorect).

Avem în Brașov două hărți 
vechi, una de la mijlocul secolu-
lui al XIX-lea, cu valoare istorică, 
dar modificată față de realitate pe 
copia conforma cu originalul, așa 
cum am arătat mai sus, la Arhive-
le Naționale – Serviciul Județean 
Brașov, și o alta, mai recentă, după 

care s-a făcut cartea funciară de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, utili-
tară pentru expertizele cerute de 
instanțele judecătorești, în stabili-
rea proprietăților antecesorilor, la 
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (OCPI) Brașov. Aceas-
ta este corectă, conform declara-
ției dată de Registratorul Șef de 
la OCPI, la audiența din 18 mai 
2017, în prezența presei. Răspun-
zând la întrebarea care harta veche 
corespunde realității, cea de la 
OCPI Brașov sau cea de la Arhive-
le Naționale – Serviciul Județean 
Brașov, a afirmat clar ca cea de la 
OCPI este corectă. Cu alte cuvin-
te, harta existentă la Arhivele Nați-
onale – Serviciul Județean Brașov 
nu este conformă cu realitatea.

Modificările prezentate 
mai sus, atât în hărți 
cât și în cărți funciare 
au avut consecințe 
juridice. 

La imobilul de pe str. Castelu-
lui nr. 46, doi proprietari de apar-
tament au cerut instanței dreptul 
de a se intabula. In 2006 instanța 
Judecatoriei Brașov a cerut exper-
tiză topografică privind situarea 
imobilului, mai precis identificarea 
numerelor topo pe teren la imobi-
lul de pe str. Castelului nr. 46.

Expertul tehnic topograf Faza-
kas Grigore, desemnat de instanța 
Judecatoriei Brașov, a făcut un co-
laj din două hărți: a luat capul hăr-
ții de la OCPI Brașov (harta CF nr. 
67-77) pe care l-a lipit de conținu-
tul copiei conforme cu originalul 
a hărții vechi, de la Arhivele Nați-
onale – Serviciul Județean Brașov 
cu topuri modificate din zonă, în 
cazul de față. În felul acesta, se în-
deplinea cererea de legalitate a in-
stanței de judecată ca harta pusă la 
dispoziție să fie de la OCPI Brașov, 
iar prin conținut, prin folosirea 
hărții de la Arhivele Naționale-Ser-
viciul Județean Brașov, prezentân-
du-se astfel o situație topo modifi-
cată față de realitate. În felul acesta, 
cele șase numere top: 4884, 4885, 
4886, 4887, 4888, 4889 din CF 26 
nu mai cuprindeau două imobile 
numere stradale 42-44 (corect), 
ci cuprindeau acum trei imobilele, 
adică și numărul 46 (incorect), așa 
cum apăreau pe copia conformă cu 
originalul a hărții topografice mo-
dificată față de realitate, de la Arhi-
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vele Naționale-Serviciul Județean 
Brașov.

Dosarul expertizei conținea și 
adresa nr. 7646/2006 semnată de 
ing. Comșa Mihai, șeful biroului 
,,Intabulări RIAL Brașov”, adresă 
care întărește modificarea incorec-
tă operată de expert, introducând 
imobilul în altă carte funciară, CF 
26 Brașov, alături de alte două 
imobile. Astfel, șeful biroului ,,In-
tabulări” prezintă CF 26 care ar 
cuprinde în felul acesta 3 imobile 
de pe str. Castelului, la nr. 42, 44 și 
nr. 46 (?!).

În același dosar de expertiză 
prezentat instanței, la cuprinsul 
actelor există copie xerox după 
CF nr. 26 Brașov. Acest CF nr. 26 
Brașov cuprinde numai două imo-
bile, Castelului 42 și Castelului 44. 
Deci, în paginile aceluiași dosar 
de expertiză avem copie xerox 
dupa CF 26 unde există două 
imobile, Castelului 42 și 44, și 
un alt act (adresa ing. Mihai Com-
șa) care la același CF 26 arată că 
există trei imobile, str. Castelu-
lui 42, 44 si 46.

Raportul de expertiză necon-
form cu realitatea, împreună cu 
,,harta’’ din bucăți și colaje, au 
fost prezentate instanței Judeca-
toriei Brașov în dosarul civil nr. 
705/197/2005 (5694/2005) 
in care s-a dat sentința 9768 din 
9.11.2007.

Instanța Judecatoriei Bra-
șov precizează în sentința 
9768/09.11.2007 că în CF 26 sunt 
două imobile, de la str. Castelului 
nr. 42 si 46, și fără să se spună ni-
mic de existența imobilului de la 
nr. 44. Dar acest imobil este descris 
în sentință cu toate componentele 
sale, însă i se dă numărul 42, de la 
imobilul vecin.  Mai mult, în loc de 
,,14 apartamente” așa cum apar in 
CF 26 pe Foaia de Avere A (depusă 
la dosar), în sentință apar ,,14 ca-
mere”, modificând astfel esențial 
situația cu ceea ce este în realitate 
pe teren. Precizăm ca la str. Caste-
lului nr. 42 este o căsuță medieva-
lă din 1581 declarată monument 
istoric, unde la prima vedere nu 
încap 14 apartamente, dar 14 ca-
mere parcă ar mai merge! Cu alte 
cuvinte, confuzia născută din 
modificări în actele expertizei 
se legalizează printr-o sentință 
judecatorească.

Sentința civilă nr. 9768 din 
09.11.2007 a rămas definitivă de-
oarece nu a fost contestată de păr-
țile care au cerut intabularea, pen-
tru ca nu aveau alt interes decât să 
se întabuleze indiferent de faptul 
că topurile erau incorecte.

Pe baza expertizei, modificarea 
față de realitate cu numerele top și 
,,harta colaj” se legalizează la Jude-
cătoria Brașov prin sentința civilă 
nr. 9768 din 09.11.2007 rămasă 
definitivă și irevocabilă.

Dosarul cu sentința nr. 
9768/2007 nu a putut și nu poate fi 
studiat nici azi de către locatarii pă-
gubiți, (între timp unii si-au pier-
dut locuința!), deși îndeplinesc 
condiția ,, interes legitim față de 
modificarea juridică a imobilului”, 
întrucât locuiesc la acea adresă. Ju-

decătoria Brașov refuză  să aprobe 
unuia dintre ei, (Vladimir Chirilă) 
studierea dosarului cu sentința în 
cauză justificându-și refuzul prin 
invocarea art. 93 din Regulamentul 
de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești secretizând dosarul 
și sentința cu expertiza, cu toate 
că sentința din dosar a fost dată în 
ședință publică. Miza acestei secre-
tizări se va vedea mai jos.

Această sentință nr. 9768 din 
09.11.2007, ținută la secret față 
de locatarii care nu au fost părți 
în procesul de intabulare dar care, 
prin modificarile făcute, sunt vizați 
direct, este folosită după șapte ani, 
mai precis în anul 2014, la cererea 
Tribunalului Brașov cu privire la 
situarea și evaluarea apartamen-
telor imobilului de pe str. Caste-
lului nr. 46. Experta desemnată se 
bazează în totalitate pe sentința nr 
9768 din 09.11.2007 fără să se mai 
ceară o expertiză topografică actu-
alizată privind situarea imobilului 
în cauză.

În 2016 Tribunalul Brașov re-
fuză cererea scrisă a lui Vladimir 
Chirilă, depusă în instanță, de a se 
face o nouă expertiză topografică 
privind situarea imobilului și în 
același timp refuză să facă o adre-
să la OCPI Brașov, cerută tot de 
Vladimir Chirilă, pentru lămurirea 
situației de carte funciară pentru 
imobilul din str. Castelului nr. 46. 
În sentință se motivează refuzul 
prin faptul că ,,imobilul a fost iden-
tificat prin motive științifice, obiective 
și în teren”, fără să țină cont că lui 
Vladimir Chirilă i-au fost accep-
tate la dosar acte care puneau sub 
semnul întrebării această afirmație, 
de exemplu Rolul Fiscal 59 de la 
Primăria Brașov care arată alt pro-
pietar naționalizat în 1950!

Despre proprietari
La naționalizarea din 1950, 

conform Rolul Fiscal nr. 59 din 
arhiva Primăriei Brașov, la imobi-
lul de pe strada Castelului nr. 46 
(fost Castelului nr. 44), apare nu-
mele Weinhold Henrich și el este 
cel care a plătit ultimele impozite, 
din 1948 și 1949. Tot Weinhold 
Henrich a fost deportat împreună 
cu soția, fiica și doi nepoți în 1952 
de la aceeași adresă.

Începutul acestui caz   pleacă 
de la o sentință dată în noiembrie 
2000 de către Judecătoria Brașov 
care atribuie lui Constantin Dora o 
treime din imobilele de pe str. Cas-
telului cu CF 26 cu topurile 4884, 
4885, 4886, 4887, 4888 și 4889, 
fără a preciza numerele de stradă. 
La proces Constantin Dora a pre-
zentat, pe o copie xerox (neexis-
tând originalul) a unui act fals, de 
vânzare-cumpărare, care arăta că 
mama ei, Roza Folker, a cumpărat 
acea treime din imobilele cu topu-
rile de mai sus de la fostul proprie-
tar, Jekelius Walter, încă din 1961.

În ianuarie în 2001 mama lui 
Dora, Roza Folker, moartă fi-
ind(!), a fost înscrisă în Cartea 
funciară 26 Brașov, pentru imo-
bilele în cauză de la numerele top 
4884,4885,4886,4887,4888,4889.

Poliția Brașov, prin adre-
sa 711786/16.12.2005 arată că 
în perioada 9.09.1960 până în 
10.02.1963 Roza Folker a fost în-
chisă pentru delapidare, fals și ne-
glijență în serviciu.

De unde rezultă că din închi-
soare în 1961, în plin regim co-
munist al lui Dej, cineva și-ar 
fi investit banii și a cumpărat o 
treime din trei imobile, 14 apar-
tamente potrivit presei, în speranța 
că odată și o dată regimul comu-
nist va cădea și va fi proprietară. 
Faptul că a cumpărat 14 aparta-
mente în timpul lui Gheorghiu 
Dej din închisoare a apărut ca 
plauzibil în fața instanţei, aceasta 
dându-i drept de intabulare. Drept 
care a plătit o taxă de timbraj, 
pentru o treime din imobile (14 
apartamente) în valoare de 30 de 
lei bani actuali (echivalentul a 15 
covrigi).

Hârtia xerox fără valoare a fost 
depusă în instanță în 10 noiem-
brie 2000 și imediat, după șapte 
zile, la 17 noiembrie 2000, ex-
presie a unei eficiențe ieșite din 
comun (procesele de acest tip 
durează luni, dacă nu ani), sentin-
ța îi dădea dreptul la intabulare, 
împroprietărind-o cu o treime din 
imobilele de la topurile din CF 26. 
(Dosar nr. 17988/2000, Judecăto-
ria Brașov. La proces, RIAL nu a 
participat pe motiv că nu a fost în-
științat (?). Pe cale de consecință, 
RIAL nu și-a anunțat chiriașii care, 
neștiind de acest proces, nu s-au 
putut apăra.

Împotriva lui Constantin Dora 
nu s-a luat nici o măsură. Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Brașov, în 
rezoluţia din 28.12.2005 din do-
sarul nr. 5893/P/2004, consideră 
Dora Constantin nu a făptuit falsul, 
că acesta a fost făcut de un autor 
necunoscut (AN), iar acest autor 
nu poate fi cercetat întrucât ,,s-a îm-
plinit termenul de prescripție penală”.

Raportul de expertiză crimina-
listică   a fost înaintat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Brașov, la 
data de 26.05.2005. Sentința gre-
șită a fost dată în 17 noiembrie 
2000, termenul de prescripție a 
faptelor de natură penală a fost în 
noiembrie 2005, iar procurorul a 
dat rezoluția de prescriere a fapte-
lor, după o lună după ce s-a împli-
nit termenul de prescripție, adică 
28.12.2005. Adică la 6 luni de când 
a avut pe masă expertiza cu actul 
fals, fără să facă nimic între timp. 
Singura ,,măsură” luată a fost 
promovarea judecătoarei   de la 
Judecătoria Brașov la Tribunalul 
Brașov în 2003, în pofida   scan-
dalul de presă din  ziarele locale și 
centrale.  .

Nefiind condamnată de Par-
chet, prin rezoluţia din 28.12.2005 
dată de procuror, procesul civil în 
care Constantin Dora revendică 
imobilele mergea înainte, cu toate 
că în instanță s-a prezentat rezo-
luția Parchetului că actul era fals. 
Instanța a cerut pentru rezolvarea 
cazului ca semnatarul actului din 
1961 (dovedit fals!), Jekelius Wal-
ter, să se prezinte prin anunț pu-
blic, iar dacă este decedat să se facă 

dovada actului de deces.  Cu toate 
că s-a prezentat actul de naștere al 
lui Walter Jekelius, în care se preci-
za data nașterii (în 1887), deci ar fi 
trebuit să aibă 120 ani în 2007 (!), 
instanța a insistat să se aducă copie 
după actul de deces din Germania, 
lucru aproape imposibil.

În 2007, una din părțile impli-
cate totuși a reușit, prin interme-
diul comunităţii germane, să afle 
data și locul decesului lui Walter 
Hans Jekelius din Germania, care 
a murit în 1989 la vârsta de 102 
ani   și, ca urmare, moștenitorii lui 
Jekelius au venit direct în instanță 
în aprilie 2008  și au dat-o astfel pe 
Constantin Dora la o parte.

Moștenitorii însă au preluat 
exact ceea ce a pretins Constantin 
Dora, asta însemnând că alături de 
treimea din imobilele Castelului 
42-44 care au aparținut într-ade-
văr familiei Jekelius, au preluat și o 
treime din imobilul Castelul nr. 46, 
care nu a aparținut niciodată fami-
liei Jekelius.

În 2012 familius Jekelius obți-
ne din partea instanței prin Hotă-
râre Judecătorească dreptul de a se 
intabula cu drept de succesiune (și 
nu retrocedare) pe o treime din trei 
imobile (str. Castelului nr.42, 44 și 
46) de la CF 26, cu topurile afe-
rente, modificate față de realitate, 
care includea și imobilul de la nr. 
46 care nu le-a aparţinut niciodată.

În 2014 experta desemnată 
preia în totalitate sentința nr 9768 
din 09.11.2007 a Judecătoriei Bra-
șov cu modificările ,,legalizate” în 
ce privește situarea pe teren și, fără 
să se mai facă o expertiză topogra-
fică actualizată (!) a imobilului de 
pe str. Castelului nr. 46, consideră 
că moștenitorii din Germania au 
dreptul la 1/3 din valoarea imobi-
lului. Adică la 548.242 lei, mai pre-
cis 3 apartamente de la imobilul de 
pe str. Castelului 46 plus diferența 
de bani până la suma arătată. Atât 
Tribunalul Brașov cât și Curtea de 
Apel Brașov au respins cererile de 
la dosar ale lui Vladimir Chirilă de 
a se face o nouă expertiză topogra-
fică privind situarea imobilului.

În acest fel, prin respingerea 
repetată a expertizei topografice, 
prin trimiterea cauzei spre reju-
decare, de Tribunalul Brașov și 
Curtea de Apel Brașov, s-a anulat 
posibilitatea ca modificările ne-
conforme cu realitatea să fie dove-
dite în instanță.

În 2016 Curtea de Apel Bra-
șov a luat de bună ,,expertiza” din 
2006, pe care se baza sentința nr. 
9768/09.11.2007, deci expertiza 
cu 10 ani în urmă, care avea ca par-
te componentă ,,harta colaj” din 
bucăţi lipite de la OCPI Brașov și 
Arhivele Naționale Brașov cu mo-
dificărea numerelor de top.

În Decizia Civilă nr. 
413/R/19.10.2016 a Curții de 
Apel Brașov stă scris: “Mențiunile 
privind imobilul înscris în cartea fun-
ciară nr. 29 Brașov cu nr. top 4890 și 
4891 reprezentând casă cu 2 etaje în 
spate și un etaj în față nu au, de ase-
menea, valoare probatorie în cauză 
întrucât această cauză nu formează 
obiectul litigiului”.

Prin sentința dată, Curtea de 
Apel Brașov consideră că CF. 29 
și nr. de top 4890 și 4891 aparțin 
imobilul de pe Castelului nr. 48, 
unde la stradă există un etaj și o 
mansardă (cu toate că la dosar 
există o planșă foto A3 care arată 
clar că imobilul de la Castelului 46 
are 2 etaje în faţă conform cu CF 
29. În spiritul de a nu căuta adevă-
rul, judecătorii nu se deplaseaza la 
fața locului să vadă cu proprii lor 
ochi cum arată situația, deplasa-
re care ar fi durat zece minute de 
mers pe jos! Ca ,,buni creștini”, ei 
știu foarte clar că ochii minții sunt 
mai importanți decât ochii văzului.

Această deformare a realității 
prezintă o ciudată coincidenţă (!) 
cu eroarea și ilegalitatea din 1999, 
când imobilului de pe Castelului 
nr. 48 i s-au asociat CF 29 și nr. 
de top 4890-4891 și i s-a aprobat 
Certificatul de Urbanism pentru 
o Autorizație de Construire din 
1958 emisă de “Orașul Stalin”, fără 
ca cei 5 (cinci) funcţionari publici 
semnatari din Primăria Brașov să 
,,vadă” absurditatea!!! Din 2012 
urmează o serie întreagă de proce-
se de partaj a imobilului Castelului 
nr. 46 și de drept de cumpărare 
pentru chiriașii care nu au putut 
cumpăra până atunci. Expertiza, 
amplasarea imobilului în teren și 
cărțile funciare sunt modificate 
față de realitate, iar instanța a re-
fuzat verificarea considerându-le 
valide, deși aprobă dovada cu în-
scrisuri la dosar a părții care a de-
pus Rolul Fiscal în care apare nați-
onalizarea lui Weinhold Heinrich 
la Castelului nr. 46.

Despre acest înscris, Rolul Fis-
cal nr. 59 din 1950, care pune sub 
semnul întrebării calitatea proce-
suală a moștenitorilor lui Jekelius, 
instanța afirmă că această probă 
este ,,utilă, pertinentă și concludentă 
în vederea soluționării de apel deduse 
judecății”.

Chiar ,,planul de amplasament 
și de delimitare a imobilului” al ex-
pertului Fazakas are la bază ,,harta 
colaj” făcută din bucăţi și cu nu-
merele de top modificate pe copia 
hărţii conforme cu originalul de la 
Arhivele Naționale -Serviciul Ju-
dețean Brașov!!!

În fața Curții de Apel, în data 
28.09.2016, în ședinţa publică în 
sala de judecată Vladimir Chirilă   
afirmă: ,,ceea ce este scris în CF este 
modificat față de realitate. Din acest 
motiv, apare dl. Jekelius proprietar pe 
str. Castelului nr. 46, d-l este proprie-
tar numai pe 2 imobile și nu pe acest 
imobil. Pentru a fi proprietar asupra 
acestui imobil, s-au sustras două 
cărți funciare (…), expertul Faze-
kaș a văzut inexplicabil că această 
clădire are nr. top 4884-4889 și nu 
4890-4891 (…). În opinia sa este 
vorba de o greșeală”. La cele pre-
zentate în scris și verbal în fața in-
stanței cu privire la ilegalitățile din 
cartea funciară CF 29 și sustrage-
rea altor cărți funciare, în data de 
19.10.2016 Curtea de Apel Brașov 
dă o sentință în care modifică reali-
tatea afirmând: ,,Mențiunile privind 

continuare în pagina 6
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imobilul înscris în cartea funciară nr. 
29 Brașov cu nr.top 4890 și 4891, 
reprezentând casă cu 2 etaje în spate 
și un etaj în față nu au de asemenea 
valoare probatorie în cauză întrucât 
această casă nu formează obiectul 
litigiului” (!!!)

În întâmpinarea pentru revi-
zuire   depusă la Curtea de Apel 
Brașov Vladimir Chirilă a scris 
privitor la această afirmație: “Nu 
ar avea (valoare probatorie- nn.) 
dacă în realitate în acte ar sta așa. 
Dar în actele depuse la dosar stă 
scris: ,,… Casă de piatră 44 ( ac-
tual 46 – n.n.)în față cu 2 etaje, 
în spate cu 1 etaj și curte pe strada 
Castelului”.(…) ,, Deci nu-i tot 
una, dacă 2 etaje sunt în față sau 
în spate și un etaj este în spate sau 
în față pentru că înscrisurile din do-
sare să aibă valoare probatorie. De 
precizat că există la dosar fotoco-
pie cu dimensiunea A3 în care este 
arătat imobilul nr. 46 (vechi 44) 
în care se văd clar 2 etaje în față, la 
stradă și nu în spate, în curte (…). 

Altă afirmație din sentință: 
,,Faptul că în anexă la decretul de 
naționalizare nr. 92/1950 apare la 
poziția 566 numele proprietarului 
Weinhold Henrich la imobilul de pe 
str. Pavlov nr. 44 (actual Castelu-
lui nr. 46 -n.n) nu dovește calita-
tea de proprietar a acestuia asupra 
construcției din prezentul litigiu”. ( 
???). La această afirmație, Vladi-
mir Chirilă cere lămurire în scris: 
,,Atunci să ni se permită să punem 
întrebarea ce dovedește calitatea de 
proprietar?”. Domnul Vladimir 
Chirilă nu știe ce spune Mon-
tesquieu: ,, În statele despotice nu 
există legi: judecătorul constituie el 
însuși propria sa normă”.

În Decizia civilă nr. 413/R din 
19.10.2016 a Curții de Apel Brașov 
la pag. 8 se afirmă că, la imobilul 
numit, str. Castelului 46: ,,Cota de 
1/3 a titularului Jekelius Walter a 
rămas în proprietatea acestuia pen-
tru care s-a plătit și se plătește în 
continuare de către succesor impo-
zit fiscal pe teren și clădire”.

În adresa nr. 
711581/04.11/2005 eliberată de 
Poliția Municipiului Brașov se 
menționează că numitul Jekelius 
Walter Hans a rămas ilegal în 
RFG, în 1973 și a fost considerat 
plecat definitiv din țară în 1975. 
Mai mult, potrivit aceleași adrese, 
se arată că „prin decretul nr. 187/ 
06.09. 1975, Jekelius Walter Hans 
a renunțat definitiv la cetățenia  
română”.

Deci potrivit Deciziei Curții 
de Apel se presupune că fugitul 
Walter Jekelius, care a cerut re-
nunțarea la cetățenia română în 
1975 și-a îndeplinit obligațiile 
cetățenești față de statul român 
(!), pe care l-a repudiat și de 
unde a fugit, plătindu-și impo-
zitele până în 1989, dată la care 
a murit în Germania, la vârsta 
de 102 ani. 



Semnificații.  Despre acest caz 
am aflat în anul 2000. Începînd 
cu 2007, am urmărit îndeaproa-
pe evoluția lucrurilor, toate de-
mersurile. Am întreprins chiar eu 
două, unul la Prefectura județului 
Brașov, celălalt   la Avocatul Po-
porului. În aprilie 2016, în urma 
unei vizite la RIAL   am publicat 
,,fragmentul numărul unu”, pri-
mul   eseu din ciclul ,,România 
deleuziană”. Au trecut mai bine de 
doi ani de zile de atunci.  Am fost 
la procesul desfășurat la Curtea de 
Apel Brașov. Nu mă consider doar 
un martor.

Se cuvine să mărturisesc că 
nu de puține ori m-am revoltat. 
Și nu de mai puține ori am fost 
scârbit   de viclenia celor care   au 
uitat demult că   există adevăr. În 
fața coregrafiei pusă în scenă de 
violența instituțională, am rămas 
fără replică. De unde și gândul: 
,,Dacă eu aș ajunge în stradă dato-
rită cruzimii unor semeni ce ocupă 
funcții publice, aș putea duce viața 
mai departe?”.   Căci doar printr-o 
asemenea întrebare observi răul, 
acela pe care îl produc instituții 
ale statului când îi aduc pe oameni 
în suferință, la limita morții sau în 
pragul sinuciderii.  Or fi  mii, zeci 
de mii  sau sute de mii de oameni 
în această situație?

Cazul expus mai sus este nu-
mai unul din mulţimea de cazuri 
care arată că ceea ce a rămas ne-
schimbat de-a lungul timpului 
(dispariția imperiului habsburgic, 
căderea imperiului austro-ungar, 
două războaie mondiale, ocupa-
ția sovietică și   regimul comu-
nist din perioada Ceaușescu) a 
fost modificat față de realitate, 
în zilele noastre, din ,,pix”,   atât 
pe hartă topografică, cât și în    
cărţile funciare.

Am citit ulterior în presă că, 
precum în cazul judecătoarei 
care a fost promovată după darea 
sentinței, și procurorul care a dat 
sentința de prescriere a faptelor 
în 2005   a fost promovat la câte-
va luni, în 2006, la București în-
tr-o funcţie superioară! Și că între 
2010 și 2013 a fost detașat în ca-
drul misiunii EUPOL Afganistan 
în funcţie de expert UE. Și tot din 
presă am aflat că acest procuror a 
reprezentat punctul de vedere al 
procurorilor în fața reprezentan-
ților Comisiei de la Veneția cu 
privire la (o)poziția acestora față 
de legile justiției aflate atunci în 
dezbatere. Ca să vezi!

În timpul procesului de la 
Curtea de Apel, m-am întrebat 
de ce cele trei judecătoare nu au 
întrerupt ședința să meargă pe 
jos 10 minunte să vadă cum arată 
clădirea în cauză, clădirile vecine, 
în căutare de adevăr! Ar fi fost în-
demnate să facă acest demers dacă 
s-ar fi gândit la familiile care ur-
mau să fie scoase în stradă! Mila, 
compasiunea au această calitate 
să te îndrepte spre adevăr.  10 mi-
nute, atât le-ar fi trebuit, doar 10 
minute!

Este firesc să te întrebi dacă nu 
e vorba de o mașinărie de acțiuni 
și complicități interinstituționale 
pusă în funcțiune pentru a produ-
ce nedreptate si disperare umană! 
Cum e posibil ca un manager să 
nu anunțe organele de anchetă 
abilitate dacă în instituția pe care 
o conduce descoperă ilegalități, 
erori etc? Ce altceva decât dispe-
rare poate simți un om scos din 
casă în stradă după ce o viață a 
stat în aceeași locuință, luptân-
du-se pentru ea în justiție aproape 
20 de ani?

Dex-online definește corup-
ția ca ,,abatere de la moralitate, de 
la cinste, de la datorie”.   Nu avem 
date să susținem că ne aflăm în 
fața unor abateri de la ,,cinste”, dar 
putem susține că avem abateri de 
la ,,datorie”, pentru că era de da-
toria fiecărui angajat să caute să 
vadă unde este adevărul și să facă 
tot posibilul pentru a-l aduce la lu-
mină. De aceea notiunea de ,, da-
torie” este cheia acelei caracteris-
tici a birocrației moderne pe care 
Weber o definește ca fiind ,,vocația 
profesională”.

,,Vocația profesională” repre-
zintă ,,traducerea” protestantă 
a   vocației mesianice, adică a sal-
vării prin adevăr, în timpul vieții,   
așa cum arată Agamben: ,,  Tocmai 
prin intermediul acestei versiuni 
luterane un termen care însem-
na, la origine, doar vocaţia pe care 
Dumnezeu sau mesia i-o adresează 
unui om, dobândește, în realitate, 
semnificaţia modernă de ,,profesie” 
și pe care, puţin mai târziu, calvi-
niștii și puritanii o vor investi cu o 
semnificaţie etică cu totul nouă”. Cu 
alte cuvinte, ,,datoria” se leagă de 
,,adevăr”, a-ți face datoria în profe-
sie are o strânsă legătură cu salva-
rea prin adevăr.

În absența acestui spirit orien-
tat spre adevăr în muncă, a  absen-
ței ,,vocației profesionale” func-
ționarul trebuie în permanență 
controlat dacă nu cumva își pro-
movează, în activitate   sa proprii-
le interese sau interese exterioare 
scopurilor instituției.

Este deci posibil ca   ,,exterio-
rul” fiecărei instituții să marcheze 
modul de funcționare a ,,interi-
orului” acesteia, ca și cum insti-
tuțiile ar fi firme   și nu s-ar defini   
pe baza autonomiei ariilor lor   
jurisdicționale, caracteristică pe 
care Weber o trecea în capul listei 
atunci când descria birocrația mo-
dernă.

Așa se face că:
1. prin introducerea în 

sistem, modificările și confuziile 
produse în cadrul unei instituții 
sunt susținute și de celelalte insti-
tuții implicate;

2. cu cât implicarea este 
mai mare, cu atât crește secreto-
mania legată de propriile activități 
și de relațiile cu celelalte instituții, 
secretomanie legiferată prin tot 
felul de hotărâri și dispoziții, ca și 
cum respectivele activități ar viza 
privatul și intimul și nu ar avea ca-

racter public;
3. cu cât numărul actorilor 

crește, cu atât puterea lor de influ-
ențare este mai mare;

4. cu cât numărul actorilor 
crește, cu atât scade ,,voința” de 
îndreptare a lucrurilor și crește 
complicitatea în ,,ascunderea” lor;

5. cu cât în încrengătura 
relațiilor sunt atrase instituții de 
mare prestigiu, în cazul de față, 
,,Arhivele Naționale”, cu atât do-
rința de asanare și rezolvare în te-
meiul adevărului scade.

Cele trei aspecte, absența 
absența milei, a   vocației profe-
sionale și anularea autonomiei 
jurisdicționale stau la baza unui 
mecanism de producere a corup-
ției.   Se ajunge astfel la ceea ce 
spune Tocqueville: ,, Ceea ce pune 
în pericol o societate nu este marea 
corupţie a unora, ci slăbiciunea tu-
turor”. Și așa ajung oamenii să sfâr-
șească în stradă.

Singura amenințare la adre-
sa acestui mecanism o reprezin-
tă presa, prin capacitatea ei de a 
scoate la lumină secretul și de a 
arăta cine sunt actorii. De aceea 
nu mică mi-a fost mirarea când am 
citit în februarie 2016 un articol 
în ,,Le Monde diplomatique”, sem-
nat de Julia Beurq care, analizând 
mecanismul retrocedărilor imo-
biliare în România confirmă ceea 
ce eu însumi știam că se întâmplă 
la Brașov: ,, Polonia și Ungaria au 
preferat să despăgubească pe foștii 
proprietari, instaurând un plafon; 
astfel au favorizat locatarii (chiria-
șii)” în timp ce ,,România a decis 
să restituie bunurile foștilor propri-
etari sau celor îndreptățiți”. În aces-
te restituiri imobiliare au apărut 
,,afaceriști lipsiți de scrupule (ce) 
profită de interpretări judiciare asu-
pra chestiunilor restituirilor” și au-
toarea articolului continuă, citând 
o persoană evacuată: ,, problema 
nu vine de la foștii proprietari, ci de 
la mafia imobiliară. Primăria elibe-
rează false certificate de proprietate, 
judecătorii și procurorii dau drepta-
te corupților”.

Situația de la Brașov nu este 
unică! Găsesc pe un site un articol 
scris în 2014: ,, Statul produce bos-
chetari pe bandă rulantă” și în care 
una din persoanele scoasă abuziv 
dintr-un imobil retrocedat ilegal 
afirmă: ,,Completul de judecată era 
format dintr-o doamnă judecător 
acuzată de luare de mită  pentru o 
sentință favorabilă, altă doamnă ju-
decător al cărei soț e arestat pentru 
trafic de infuență și un domn judecă-
tor, al cărui frate este fostul procuror 
șef al Parchetului Tribunalului Bu-
curești, același Parchet care a făcut 
recurs împotriva noastră”. 

Cotidianul local ,,Transilvania 
Expres”   a relatat în două situații 
cazul de față. Ultima dată, în cel 
din   data de 8-9 septembrie a.c. , 
se arată   că neefectuarea experti-
zei topografice la imobilul în ca-
uză  de către organele de anchetă 
penală ( Poliția municipiului Bra-
șov ) poate duce la evacuarea unor 
familii întregi, în urma vinderii 
apartamentelor de către așa-zisul 

proprietar străin.:,,Este important 
de arătat că începând cu luna iunie 
2018, doamnele Kraus Christa și 
Feier Verginia, domiciliate în Bra-
șov, pe     str. Castelului nr. 46, în pe-
ricol de a fi evacuate,  s-au constituit 
fiecare parte vătămată în dosarul 
penal 785/P/2018 de la     Parche-
tul de pe lângă Judecătoria Brașov, 
alături de Vladimir Chirilă, de la 
aceeași adresă.

Măsura de sechestru asigurator 
nu se poate lua decât în urma unei 
expertize topografice judiciare cu 
privire la identificare din     punct de 
vedere al evidenţelor de carte funci-
ară și administrativă al jmobilului 
din Brașov, actual str. Castelului 
nr.46.

Deși prin Ordonanţa din 
24.05.2018 semnată de procuroa-
rea Tinca Ionela Florina de la Par-
chetul de pe Lângă Judecătoria Bra-
șov se aprobă cererea de expertiză 
topografică judiciară, condiţionată 
de precizarea obiectivelor expertizei, 
condiţie îndeplinită, nici până astăzi 
nu a fost numit un expert topograf 
judiciar de către organele de anchetă 
penală.”.

Citez dintr-o adresă a Inspec-
toratului de Poliției Județean Bra-
șov din data de 30.03. 2018: ,, Vă 
asigurăm că toți lucrătorii de poliție 
acționează în slujba cetățeanului și 
au permanent în atenție respectarea 
legii și a normelor de conviețuire 
socială”. Dacă după aproape șase 
luni de la emiterea acestei adrese, 
Poliția Municipiului Brașov nu a 
catadicsit să facă o expertiză to-
pografică înseamnă că atunci când 
vorbește că ,,acționează  în   slujba 
cetățeanului”, ori e cinic, ori   nu 
are în vedere în mod expres cetă-
țeanul român!

Rezumând putem spune că 
funcționari ai statului român ac-
ceptă cu nonșalanță ca statul să 
fie deposedat de bunuri (imobilul 
este expertizat ca având o valoare 
de 120.000 de euro), ca cetățeni 
ai statului român să fie aruncați 
în stradă și ca însuși statul să fie 
decredibilizat.   Cu alte cuvinte, 
oameni implicați profesional prin 
fișele de post în realizarea con-
tractului postconstituțional dintre 
cetățeni și stat, fac tot posibilul ca 
acest contract să fie slăbit și toc-
mai pentru acest lucru își iau sa-
lariul și sunt promovați în sistem.

Dacă cineva crede că proble-
ma corupției în România are doar 
valențe economice sau este doar 
o problemă de moralitate se în-
șeală. Poate supraviețui o firmă 
în care corupția este atât la anga-
jați cât și la manageri?   Corupția 
slăbește solidaritatea socială și 
atacă statul la fundamente! În 
cazul nostru, tocmai instituții-
le care trebuie să apere statul de 
corupție îl pun în pericol, pentru 
că produc slăbirea solidarității 
sociale și șubrezirea contractului 
postconstituțional, între cetățean 
și stat.  Ne avertizează Montesqu-
ieu: dacă un popor este corupt și 
guvernarea este coruptă, acea țară 
este în pericol să dispară sau să fie 
ocupată.
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Nu se întrevede nici 
măcar un armisti-
țiu. Suspendarea 
de către președin-
tele Iohannis a dis-

cuțiilor din CSAT pe marginea 
rectificării bugetare sau întâlnirea 
ratată dintre premierul României, 
dna Viorica Dăncilă, și președin-
tele Comisiei Europene, dl Jean-
Claude Juncker, sunt doar două 
exemple ale unei situații neper-
mise, ridicole și păguboase.

Ați putea spune că cele două 
exemple sunt minore. Poate că 
par minore, dar în opinia mea cele 
două situații ilustrează o dispe-
rare a unei bătălii între instituții a 
căror menire este să colaboreze. 
Este adevărat, politicienii sunt 
obișnuiți să se lupte între ei (pe 
banii noștri, desigur). Dar orice 
război produce victime, iar paro-
xismul încleștării instituționale 
face ca victimele să fie românii și 
România.

Voi face o analogie forțată; să 
ne imaginăm următoarea situație 
din domeniul medical: pacientul 
este pe masa de operație, chirur-
gul este gata să înceapă operația, 
dar anestezistul refuză să își facă 
treaba. Dacă ar începe fără aneste-
zist, pacientul ar muri de durere. 
Dacă nu intervine, chirurgul își 
va privi pacientul cum dispare. Iar 
pacientul întins pe masa de ope-
rație îi privește pe amândoi și nu 
înțelege ce se întâmplă. Nu înțe-
lege ce i se întâmplă! Desigur, în 
medicină o astfel de situație este 
imposibilă!

În viața noastră politică și insti-
tuțională este, iată, posibil orice. 
Nu vreau să mă pronunț asupra 
regulilor și procedurilor, și pri-
vesc lucrurile doar din perspectiva 
bunului-simț. Când rectificarea 
bugetară este obligatorie, membrii 
CSAT, în frunte cu președintele 

țării, aveau obligația să nu se ridice 
de la masa negocierilor până 
când nu ajungeau la o concluzie 
comună. Rectificarea bugetară 
trebuia făcută. Fără bani nu există 
salarii, pensii, investiții etc. Este 
adevărat, Guvernul și-a asumat 
rectificarea fără avizul CSAT, iar 
președintele României a rămas cu 
supărarea pe situație. Dar nu este 
normal. Chiar dacă nu se suportă, 
„locuitorii“ celor două palate tre-
buie să se așeze la aceeași masă și 
să lucreze în folosul celor care i-au 
instalat în fotoliile confortabile 
din Dealul Cotrocenilor și, respec-
tiv, din Piața Victoriei.

Același lucru îl spun și despre 
situația neplăcută creată cu ocazia 
sum mit-ului „Inițiativa celor Trei 
Mări“. La acest eveniment au par-
ticipat șefi de stat și reprezentanţi 

ai acestora din 12 ţări din Europa 
Centrală și de Est: Austria, 
Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, 
România, Slovacia, Slovenia și 
Ungaria. Președintele Comisiei 
Europene, dl Jean-Claude Juncker, 
a participat și domnia-sa. Trebuia 
să fie întâmpinat, la Aeroportul 
„Henri Coandă“, de premierul 
României. Întâlnirea nu a mai 
avut loc, iar din cele relatate de 
mass- media eu, unul, am înțeles 
următoarele: avionul a aterizat 
mai devreme de ora stabilită, ofițe-
rii Serviciului de Pază și Protocol 
l-au preluat pe înaltul oaspete de 
la scara avionului și au plecat cu 
acesta, iar premierul român, care 
pornise spre aeroport, s-a întors 
din drum. Pot înțelege că un avion 
aterizează mai repede, dar nu 
înțeleg de ce nu l-au condus pe dl 

Juncker la salonul oficial. Și, mai 
mult, nu am aflat cine l-a întâmpi-
nat pe oaspete. Un ofițer SPP? Un 
funcționar de la Cotroceni?

Jurnalele de știri au vuit în 
acele zile. Presa ostilă coaliției 
aflate la guvernare a împroșcat-o 
cu noroi, din nou, pe dna Dăncilă. 
Presa ostilă Cotrocenilor i-a acu-
zat pe președinte și pe șeful SPP 
că au „complotat“ să îl „ridice“ 
de la Otopeni pe musafir ca să 
nu dea ochii cu una dintre gazde. 
Acuzațiile au curs de ambele părți 
și nimeni nu și-a cerut scuze și 
nu a încercat să repare situația. 
Premierul nu a participat la sum-
mit, iar obrazul României a fost 
din nou pătat.

Se spune că pentru a putea fi 
un bun politician  trebuie să fii 
capabil să înghiți o broască! Cu 
alte cuvinte, chiar dacă nu îți place 
interlocutorul, chiar dacă lucru-
rile pe care trebuie să le discuți îți 
repugnă, calitatea de politician, 
adică de reprezentant al poporu-
lui, te obligă să suporți și, vrei-nu 
vrei, să muncești și să găsești solu-
ții pentru orice problemă.

Trupele celor care conduc 
România sunt, cum  spuneam, 
într-un război total. Nu vor cu 
niciun chip să lucreze împreună 
pentru binele oamenilor care i-au 

votat. Iar cel mai trist lucru este 
faptul că una dintre căpeteniile 
războinice este chiar persoana 
care are în fișa postului PACEA! 
Cel responsabil cu moderarea, 
cel obligat să facă primele demer-
suri pentru ridicarea steagului alb 
este președintele. Chiar dacă este 
angrenat în pregătirea viitoarelor 
alegeri, președintele țării, dl Klaus 
Werner Iohannis, ar trebui să fie 
„înțeleptul“ nostru și să aducă 
pacea în această perioadă încrân-
cenată. Din păcate, domnia-sa 
preferă să fluture sabia, lăsând 
ramura de măslin să putrezească 
prin cine știe ce debara a Palatului 
 Cotroceni!  

Palatul Cotroceni și Palatul Victoria sunt într-un război continuu,  
iar finalul acestuia pare foarte departe.

Războiul nepermis 
dintre palate 

Prof. Dr. MSc.  
Alexandru Vlad CIUREA
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Se spune că pentru a putea fi un bun  
politician  trebuie să fii capabil să înghiți  
o broască! Cu alte cuvinte, chiar dacă nu  
îți place interlocutorul, chiar dacă lucrurile  

pe care trebuie să le discuți îți repugnă,  
calitatea de politician, adică de reprezentant  
al poporului, te obligă să suporți și,  
vrei-nu vrei, să muncești și să găsești  
soluții pentru orice problemă.
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Câteva impresii din Turcia.  
Incomode, dar mai mult pentru noi

Nar în mintea mea 
tânără și eliberată 
de frustrări defilau 
șiruri nesfârșite de 
compatrioate ce 

au mers sute de ani spre haremu-
rile sultanilor. (Chit că prin ’90 
unele românce mergeau, chiar de 
bună-voie, de prea bună-voie, spre 
Istanbul.)

Între timp, departe de Turcia, 
am aflat de bancul cu Gherghe 
care s-a dus cu coasa la Ianoș, să-i 
taie gâtul, pentru că el tocmai ce 
aflase cine și cum l-a omorât pe 
Mihai Viteazu’. Așa că am început 
să mă interesez mai aplecat de gru-
pul BRICT (Brazilia, Rusia, India 
China și Turcia). Nu știu dacă voi 
apuca să le vizitez pe toate.

Emanciparea femeii  
e altfel în Turcia

Prima observație: femeia turcă 
nu este emancipată – în sensul pe 
care occidentalii îl dau emancipării 
–, dar are mai multă libertate inte-
rioară decât majoritatea celor din 
occident. Se îmbracă cum crede 
de cuviință, cu capul complet 
acoperit sau cu umerii goi, după 
credința fiecăreia, dar cu ceva mai 
mult bun-simț decât pe la noi. Iar 
acelor femei  ce poartă niqab, acel 
veșmânt negru ce lasă doar ochii la 
vedere, nu cumva să le plângeți de 
milă: e opțiunea lor!

Niqab-ul  
și unduirea taliei

Nu știu cum se face, dar la 
toate tinerele pe care le-am văzut 

purtând niqab am remarcat fie 
un șnur negru ce le strângea talia 
(punând astfel în evidență alte 
părți), fie o broderie, fie un machiaj 
fin al ochilor, fie lacul unghiilor. 
Sau  o unduire aparte, discretă, a 
trupului învelit în mătase ușoară, 
neagră și transparentă. Exact cât să 

remarci finețea țesăturii.  Și dacă 
mai spun și în ce magazine le-am 
văzut făcând cumpărături, mul-
tor bărbați o să le zboare mintea 
la butucii de ceară de care vorbea 
Fănuș Neagu (cu asta pe mulți i-am 
pus în ceață, forever).  Turcoaicele 
nu poartă niciodată niqab. E o sim-
bolistică cu dichis, cu mare dichis, 
în veșmintele femeilor din Turcia, 
dichis ce nu arată nimic, dar suge-
rează taina feminității.

La piscina universității unde 
poposesc pentru trei zile, femeile 
pot opta pentru două programe: 
doar cu alte femei, sau mixt, lao-
laltă cu bărbații,  cum e la noi. E 
o cochetărie foarte fină în această 
opțiune, pe care întreaga societate 
și-o asumă. Iar libertatea interioară 
a femeii cred că este cel mai bun 
barometru al libertății omului.

Dictatura fără statui
A doua observație: la așa o dic-

tatură, mă așteptam să văd ceva 
statui noi. Nu, tot Ataturk a rămas 
săracul peste tot.  Aceleași gru-
puri statuare ușor proletcultiste, 
după gusturile noastre de acum. 
Proletcultist-proletcultist, dar 
arhitectura noilor construcții este 
foarte modernă, iar kitsch-ul este 
destul de bine ascuns. Adică nu se 
vede din prima.

Despre Erdoğan?
A treia observație: în perioada 

în care a fost primar al Istanbulului, 
Erdoğan a avut parte de ceva pro-
teste, din cauza unui parc pe care 
îl sacrificase pentru afaceri imobi-
liare. A fost singura bilă neagră pe 
care i-am dat-o vreodată. Cu lovi-
tura de stat nu mă pronunț, nu am 
fost acolo. Cert este că Erdoğan se 
opune acum unei afaceri imobi-
liare inițiată de arabi într-o zonă 
protejată, chiar în Trabzon, regiu-
nea în care mă aflu. O afacere imo-
biliară care a început nevinovat, 
prin atragerea turiștilor.

Ușor-ușor, o pun de mămăligă 
cu #rezist pentru că, în logica celor 
spuse până aici, în Turcia nu e rău. Și 
ce poate fi mai rău decât să nu vor-
bești de rău pe cineva pe care toți îl 
hulesc. Pe Erdoğan adică. Am vorbit 
despre acest subiect doar cu o colegă 
de la universitatea din Trabzon. Nu 
și cu cei de la cealaltă facultate, pe 
care o voi vizita în octombrie.

Așa că îi rog pe hastaghiști (ieni-
cerii democrației, deh!) să ia totul 
ca ipoteză, și să mai aibă puțintică 
răbdare până la părerea finală, care 
se va fi format după alte cinci zile 
de observații (cu oarece metodă în 
spate).

Marian DRĂGOI

Turcia nu e ce-am crezut! Recunosc, o lungă perioadă de timp am avut o oarece aversiune față de 
turci. Aversiune  motivată nu atât istoric când mai degrabă freudian. Pe la începutul anilor ’90, nu 
găseai în farmacii decât vată medicinală turcească 

Prima observație: femeia turcă nu este emancipată 
– în sensul pe care occidentalii îl dau emancipării 
–, dar are mai multă libertate interioară decât 
majoritatea celor din occident. Se îmbracă cum 
crede de cuviință, cu capul complet acoperit sau 
cu umerii goi, după credința fiecăreia, dar cu ceva 
mai mult bun-simț decât pe la noi. Iar acelor femei  
ce poartă niqab, acel veșmânt negru ce lasă doar 
ochii la vedere, nu cumva să le plângeți de milă: e 
opțiunea lor!
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B elgrad mi-a fost 
casă câteva luni 
bune în anii 
1992 și 1993. 
Scriam des-

pre războiul din Bosnia 
și făceam un fel de navetă 
între Belgrad și Sarajevo. 
Bosnia-Herzegovina, ca 
să fiu corect. Scriam la 
România liberă și transmi-
team, aproape zilnic, prin 
telefon, reportaje la Radio 
Europa liberă. România era 
liberă, Europa era liberă, 
eu eram liber, șlibovița era 
liberă, țigările erau și ele 
libere. Toate erau libere, 
dar cu ce preț…

Am locuit în inima 
orașului Belgrad,  
la Hotel Kasina

Un hotel mare, de opt 
etaje, dar modest. Pe bule-
vradul Terazjie, în centrul 
orașului. După clasificările 
de azi, cred că era un hotel 
de două stele. Camere mici, 
cu duș strâmt, fără televizor. 
Un lift ca acelea din blocu-
rile anilor ’60 din București. 
La parter avea un restaurant 
cu berărie proprie. Era răz-
boi, dar restaurantul mer-
gea bine, se gătea excelent. 
Pljeskavica sau mesano 
messo (mix de carne) erau 
excelent gătite și veneau 
în porții uriașe. Visam la 
cârciuma de la hotel când 
bântuiam prin Sarajevo sau 
Pale (capitala de atunci a 
sârbilor din Bosnia) sau 
satele dimprejur.

Comunicam printr-o 
centrală telefonică insta-
lată în spatele recepției. 
Operatoarea introduce 
fișa la locul ei și o auzeam: 
devet-devet-cetri-nula-je-
den. Nouă-nouă-patru-
zero-unu… Prefixul 
României. „Todore, tele-
fon”, spunea Biljiana, recep-
ționera. Transmiteam, apoi 
ieșeam pe stradă, în inima 
unuia dintre cele mai fru-
moase orașe pe care le-am 
văzut vreodată, Belgrad.

Atunci, ca și acum, 
Belgrad e un oraș 
care stă în picioare

Inima sârbilor l-a ținut 
în viață. Și mândria. Și încă-
pățânarea. Și credința în 
Dumnezeu. „Hvala, Bogu”. 
„Mulțumesc, Doamne”.

Pe vremea aceea, magazi-
nele erau pline, branduri de 
lux umpleau spațiile comer-
ciale din centru, iar oamenii 
erau eleganți. Războiul însă 
se simțea. Acum 25 de ani, 
la Belgrad puteai schimba 
o sută de mărci germane 
în patru-cinci reprize, la 
același dealer de la colțul 
străzii fără teama de a fi 
înșelat. Dinarul se deva-
loriza spectaculos, de la oră 
la oră. Îi dădeam dimineața 
o hârtie de o sută de mărci 
omului din fața hotelului și 
îmi dădea dinari de 20 de 
mărci. Restul mi-l aducea 
la hotel sau la restaurant, 
în tranșe, ca să pierd cât  
mai puțin.

Oamenii erau grăbiți, 
străzile se goleau noaptea, 
toată lumea citea ziare sau 
asculta știrile de la radio. 
Din loc în loc, refugiați din 
război cerșeau. La fiecare 
colț de stradă erau tarabe 
unde bărboși în uniforme 
militare vindeau insigne, 
fotografii sau obiecte legate 
de cetnici, o veche mișcare 
paramilitară a regaliștilor 
sârbi. În cârciumi, lăutarii 
cântau despre jalea sârbilor. 
„Ko to kaje ko to laje serbia 
e mala” (cine spune, cine 
minte că Serbia e mică) se 
auzea prin restaurantele 
de pe Strada Skadarlija. 
Iar dacă o să vreți judecați 
faptul că oamenii mer-
geau la restaurant în timp 
de război, vă invit să vă 
amintiți de povestirile lui 
Hemingway. Și să vă gândiți 
că războiul, chiar și atunci 
când nu te lovește direct, 
rupe bucăți din sufletele 
oamenilor.

Am revenit la 
Belgrad după o 
grămadă de ani

A fost ca o reîntâlnire cu 
un vechi prieten pe care nu 
l-ai văzut un sfert de veac. 
Am avut emoții pe drum, 
am fost încordat și stingher 
în primele ore. Mi-am adus 
aminte de război, de orașul 
de atunci, de mine – cel de 
atunci. Dar blândețea ora-
șului este mare și vindecă 
neliniștile călătorului. Sava 
e la locul său, strada Knez 

Mihailova își mângâie pie-
tonii, Hotel Kasina e acolo 
unde l-am știut.

Intru și întreb la recepție 
de Biljiana, recepționera. 
„S-a pensionat”. Întreb de 
Osman, chelnerul musul-
man care știa exact ce să 
recomande, un roșcat cu pis-
trui și care zâmbea de fiecare 
dată când ne vedeam. „E în 
concediu, dar e tot la noi”, 
sună răspunsul. Recepția e 
schimbată complet.

Întreb dacă mai au 
vreo cameră care să arate 
ca atunci. „Da”, zâmbește 
doamna de la recepție. Cer 
voie să o văd. Urc în liftul 
vechi, iar la etajul șase o 
cameristă îmi indică direc-
ția. Camera e deschisă, 
e ca atunci, mică, un pat 
îngust, un dulap în perete 

și poveștile mele. Lumea se 
oprește câteva clipe.

Orașul e mai sărac azi. 
Urmele bombardamentelor 
americane de mai târziu se 
mai văd. Brand-urile de lux 
sunt mai puține, iar bărba-
ții și femeile poartă cu ele-
ganță haine frumoase și 
îngrijite, dar vechi. Beau o 
bere pe terasa din fața hote-
lului. Sunt cu câțiva prie-
teni români. Ascultă poveș-
tile mele, mă studiază ca să 
îmi vadă reacțiile, emoția. 
Le place orașul, le place 
blândețea Belgradului, nu 
știu cum să le spun cât de 
rănit este orașul acesta, le 
spun că mă bucur că am 
revenit pentru că nu poți să 
spui adevărul despre cum 
se sfâșie sufletele…

Tudor ARTENIE

Belgrad. După  
25 de ani. Blândețea 
orașului rănit

Oamenii erau 
grăbiți, străzile se 
goleau noaptea, 
toată lumea citea 
ziare sau asculta 
știrile de la radio. 
Din loc în loc, 
refugiați din război 
cerșeau. La fiecare 
colț de stradă 
erau tarabe unde 
bărboși în uniforme 
militare vindeau 
insigne, fotografii 
sau obiecte 
legate de cetnici, 
o veche mișcare 
paramilitară a 
regaliștilor sârbi.
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Unde merg banii românilor?

Dacă facem o evaluare sumară a direcției în care se duc banii românilor o să constatăm că din cei 
2721 de lei cât reprezintă salariul mediu net pe economie cea mai mare parte merge către cele 
necesare traiului de zi cu zi, mai exact 72%. Aici vorbim de alimente, combustibil, costurile locuinței 
cu încălzirea, electricitatea, telefonul, apa și nu în ultimul rând medicamente. Peste 20% merg 
către taxe, impozite și contribuții sociale și doar ceva mai puțin de 1% merge către investiții

Cătălin LEONTE

O să mă opresc în 
analiza costurilor la 
procentul cel mai 
mare care merge la 
acoperirea traiului 

zilnic, încercând să disting în mod 
concret unde se duc banii și mai 
ales la cine.

 Dacă vorbim despre achizi-
ționarea de alimente, obiecte de 
igienă corporală și a locuinței, obi-
ceiurile de cumpărare ale români-
lor din zona urbană se îndreaptă în 
proporție covârșitoare către super-
marketuri. Aici lucrurile sunt sim-
ple, toate supermarketurile la care 
ne facem cumpărăturile sunt com-
panii multinaționale. Așa că prima 
concluzie este că grosul banilor se 
duce către multinaționale.

 Cheltuielile cu combus-
tibili auto. Că ne place sau nu, 
nevoia de mobilitate ne obligă să 
alimentăm autoturismul cu com-
bustibil. Prețul acestui combustibil 
a explodat în ultimii doi ani. Toate 
lanțurile de benzinării din această 
țară, aparțin companiilor străine 
sau multinaționale.

 Țigările. Cei care au această 
slăbiciune știu cât cheltuie pe lună 
pentru țigări. Toate companiile de 
țigări prezente pe piața românească 
sunt companii multinaționale.

 Telefonia. Aproape toate 
firmele de telefonie mobilă la care 
plătim facturi de telefon și date 
sunt firme multinaționale sau au ca 
acționari firme multinaționale.

 Gazul metan și electrici-
tatea sunt lucruri fără de care nu 
ne putem imagina viața de zi cu zi. 
Factura mai ales în ceea ce privește 
încălzirea este din ce în ce mai mare 
de la an la an. Mulți dintre furnizo-
rii de gaz metan la nivelul țării sunt 
firme străine sau multinaționale.

 În ceea ce privește medica-
mentele, în marea lor majoritate 
firmele producătoare de medi-
camente sunt firme străine sau 
multinaționale.

 Dacă vrem să luăm un cre-
dit fie pentru cumpărarea unei 
locuințe, fie unul de nevoi perso-
nale, pentru a reuși să facem față 
diverselor nevoi ne vom duce la o 
bancă. Peste 90% din băncile din 
sistemul bancar din România sunt 
bănci străine sau multinaționale.

 Dacă vrem să facem o asigu-
rare pentru casă, una de sănă-
tate sau de viață vom merge 
către o firmă de asigurări. Peste 
90% din sistemul de asigurări sunt 
companii multinaționale.

Concluzia este că banii noștri, 
câștigați cu greu merg în propor-
ție covârșitoare către companii 
străine și multinaționale. Într-o 
piață liberă, concurențială în care 
libera circulație a capitalurilor 
este una dintre condițiile de bază 
ale apartenenței noastre la UE 
luăm acest lucru ca un fapt și nu 
putem să-l contestăm. Putem însă 
să ridicăm semne de întrebare 
privitor la modul în care toate 
aceste companii se supun impo-
zitării în România. Constatăm un 
lucru extrem de îngrijorător. Din 
primele 50 de companii multi-
naționale prezente în România, 
în funcție de cifra de afaceri, doar 
8 plătesc impozit mai mare de 
1% din cifra de afaceri, în timp ce 
restul de 42 plătesc între 0 și 1%. 
Cu alte cuvinte mult mai puțin 
decât o mică întreprindere cu capi-
tal românesc care plătește între 1 
și 3% din cifra de afaceri în funcție 
de numărul de salariați, în timp ce 
companiile românești mai mari 
plătesc impozit 16% din profitul 
înregistrat pe parcursul unui an.

Problema mare este însă că 
acest obicei de a declara profituri 
foarte mici are în spate niște meca-
nisme foarte bine puse la punct de 
eludare a impozitării. Mecanismul 
este foarte simplu. Toate aceste 
firme sunt parte din grupuri mari 
transnaționale. În funcție de pro-
fitul estimat apar cheltuieli, unele 
dintre ele legitime, altele însă 
nu. Fie că este vorba de cheltu-
ieli de consultanță, de închiriere 

de softuri, de implementare de 
programe, de reasigurare în cazul 
firmelor de asigurare, de acces de 
finanțare la niște prețuri mai mari 
decât cele ale pieței  în cazul bănci-
lor, numitorul comun este că toate 
aceste cheltuieli se fac către firme 
din grup. Astfel costurile cresc, 
profitul scade sau dispare iar Statul 
român mai ia praful de pe tobă.

Întrebările legitime care apar 
sunt dacă se cunosc sau nu aceste 
lucruri, nefiind lucruri care se 
întâmplă de ieri sau de alaltăieri, ci 
funcționează de ani de zile? Dacă 
se cunosc, ce se face concret ca să 
nu mai continue aceste obiceiuri 
și nu în ultimul rând, cei care au ca 
obiect de activitate supravegherea 
acestor instituții de ce tac?

Dacă însă au făcut informări și 
decizia este la nivelul unor politici-
eni care se complac în mod culpa-
bil de ce nu-i expun pe aceștia?

Unde sunt bani mulți și nu 
există transparență de cele mai 
multe ori apar acte de corup-
ție. Este bine să știm toate aceste 
lucruri și mai ales să tratăm lucru-
rile responsabil. Dacă rolul nostru, 
al românilor este doar acela de 
forță de muncă pentru aceste com-
panii, mai devreme sau mai târziu 
vom avea un alt rol, atât noi cât și 
copiii noștri, acela de a plăti datori-
ile țării, din ce în ce mai mari. Cum 
în lipsă de intrări la buget nu avem 
de unde plăti datoriile, vom ajunge 
din ce în ce mai îndatorați. Astăzi 
la 29 de ani de la Revoluția din 
Decembrie 1989, datoria țării este 
de aproximativ 100 de miliarde de 
dolari, de la 0.

Să auzim de bine, oameni buni!

Concluzia este că banii 
noștri, câștigați cu 
greu merg în proporție 
covârșitoare către 
companii străine 
și multinaționale. 
Într-o piață liberă, 
concurențială în care 
libera circulație a 
capitalurilor este una 
dintre condițiile de 
bază ale apartenenței 
noastre la UE luăm 
acest lucru ca un 
fapt și nu putem să-l 
contestăm. Putem 
însă să ridicăm 
semne de întrebare 
privitor la modul în 
care toate aceste 
companii se supun 
impozitării în România. 
Constatăm un lucru 
extrem de îngrijorător. 
Din primele 50 
de companii 
multinaționale 
prezente în România, 
în funcție de cifra de 
afaceri, doar 8 plătesc 
impozit mai mare de 
1% din cifra de afaceri, 
în timp ce restul de 42 
plătesc între 0 și 1%. 

100 

de miliarde 
de dolari este 
datoria țării

la 29 de ani de  
la Revoluția  

din Decembrie  
1989 
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Nu am zis până 
acum nimic, pen-
tru că toată poves-
tea asta pute a 
Dragnea combinat 

cu Coldea, adică a hoit, de la o 
poșta. De ce cred eu așa? Cred așa 
pentru că dacă Hellvig, înghesuit 
de Coldea să semneze Protocolul 
la care îl obliga Ordonanța de 
Urgență „Prună”, nu ar fi semnat, 
ar fi pățit precum alți consilieri ai 
lui Iohannis. Fie ar fi trebuit să dis-
pară pe la vreo ambasadă, ca Dan 
Mihalache, salvat la Londra de 
Iohannis de la a fi paradit de cuplul 
de temniceri Coldea-Kovesi, fie ar 
fi intrat în mașina de tocat carne 
de om a acelorași Coldea-Kovesi, 
precum George Scutaru, paradit 
cu un dosar DNA, în care tocmai a 
fost achitat recent pentru că „fapta 
nu există”. Cu atât mai mult cu cât, 
gruparea infracțională Coldea-
Kovesi mai încercase cu el, cu 
Hellvig, aceeași manevră de epu-
rare, prin intermediul lui Horia 
Georgescu, brațul Binomului SRI-
DNA de la ANI. Nu mai punem 
la socoteală faptul că același 
cuplu criminal împingea procese 
și strângea date s-o înfunde, la o 
adică, direct pe „prima doamnă”, 
adică, să-l lege la gard direct pe 
președintele Iohannis, scopul lor 
final fiind să conducă țara prin 
orice mijloc.

Cu atât mai al dracului nu 
halesc povestea asta, cu cât la 
puțină vreme după ce l-a decartat 

Scandalul Protocolului cu SRI:  
o tentativă a lui Coldea  
de a-l răsturna pe Hellvig!

• MDECI! MDECI, DRAGII MOȘULUI, VOI AȘTIA CARE MĂ ÎNTREBAŢI DESPRE PROTOCOL, CĂ DE CE 
NU ZIC NIMIC, ADICĂ, CU ALTE CUVINTE, DACĂ NU ZIC ÎNSEAMNĂ CĂ O ARD CU HELLVIG ȘI, PE 
CALE DE CONSECINŢĂ, O ARD ȘI CU IOHANNIS, HAI SĂ VĂ RĂSPUND. Pentru că mă întrebaţi asta, 
ca și cum am avea contract de prestării servicii, ba chiar unii dintre voi înjurându-mă gros, tefelisto-
hipsterește, cu mult curaj, din dosul anonimatului, vă răspund așa, dintr-una, cinstit, dar ca și cum m-aţi 
interpela în Piaţa Matache, în timp ce aleg o lubeniţă mai coaptă, iar eu v-aș răspunde jumătate cu 
capsa pusă, jumătate cu gândul la oamenii care au ghinionul să moară proști și este totuși păcat de ei 

Mirel CUREA,  
redactor șef, Evenimentul Zilei 

pe Coldea, Hellvig a denunțat 
Protocolul. Și mai mult: nu știu să 
existe nici cea mai vagă umbră de 
persoană, care să fi fost paradită în 
baza acestui Protocol. Dacă există 
însă așa ceva, o rog din suflet pe 
acea persoană să mă caute: scriu 
imediat despre ce și cum a pățit. 

Sa vă dau și CHEIA! Vă amintiți 
declarația lui Coldea în care arăta 
ce a pierdut țara prin tragerea lui 
pe dreapta, declarația aia cu Iuda? 
Dacă nu, uite-o aici: 

„Cred că e momentul potrivit 
să reamintesc un celebru personaj 
biblic care în urma cu circa 2000 de 
ani a trădat pentru 30 de arginți. 
Ce dacă ulterior l-au apucat remuș-
cările? Lucrurile nu s-au putut 
repara și răul făcut nu a putut fi 
rezolvat. Evident, ca orice trădă-
tor, destinul lui a sfârșit tragic. Din 
această perspectivă constat cu îngri-
jorare faptul că unii, în mod vizibil, 

practică, astăzi, același lucru cu 
interesele statului român. O fac la 
vedere, extrem de vocal și fără pic 
de rușine. Ba mai mult, chiar par să 
își facă un titlu de glorie din asta, 
afectând instituții fundamentale 
și capacități democratice de apă-
rare și protecție a statului român. 
Poate ar fi bine cu toții să reflectăm 
la acest episod biblic și la altfel de 
personaje.”

Ei bine, când vorbea despre „tră-
dătorul pe 30 de arginți”, adică des-
pre Iuda, Coldea îl avea în vedere 
pe Hellvig. Adică el, Coldea, ar fi 

Isus Hristos, cum ar veni. Ni-nooo, 
ni-nooo, ni-nooo! Revenind, prin 
semnarea Protocolului, Hellvig a 
proiectat cuplului Coldea-Kovesi 
aparența că o arde cu ei, cu cei doi, 
și că dacă el o arde cu ei, clar, o arde 
și Iohannis cu ei, deci Statul Paralel 
merge mai departe. Cum ar spune 
comuniștii „le-a adormit vigilența”. 
Astfel, Hellvig a putut mai întâi 
să-l trântească-surpriză pe Coldea, 
asta după ce CCR scosese deja SRI 
din Binom și o lăsase pe Kovesi 
pe post de fiică a ploii, după care, 
s-o decarteze pe îndelete și pe 
Kovesi, în baza unei combinații 

mai complexe, în care să pară că 
Iohannis se luptă alături de șefa 
DNA, ca să nu-și piardă electora-
tul tefelist.

Să ne amintim! Dragnea îi 
mângâia ghipsul lui Koveși, tăia 
porci ca să-i halească cu Coldea și 
Kovesi prin vilele umeuri ale SRI 
și, mai ales, același cuplu sinis-
tru l-a înfipt în fruntea PSD, mai 
întâi interimar, apoi de tot. Știind 
toate astea, acum să-l cred la faza 
cu Protocolul? Șă-i fac astfel jocu-
rile lui Coldea? Să fiu alături de el 
în eliminarea lui Hellvig? Să-l las 
să se auto-citeze triumfător: „Ca 
orice trădător, destinul lui a sfârșit 
tragic!”? Exclus!

Dacă Dragnea începea mai întâi 
meciul cu Ordonanța lui Prună și 
apoi trecea la scandal pe anularea 
consecințelor Ordonanței, poate 
că mă păcălea și îl credeam.

Să ne amintim! Dragnea îi mângâia ghipsul lui 
Koveși, tăia porci ca să-i halească cu Coldea și 
Kovesi prin vilele umeuri ale SRI și, mai ales, același 
cuplu sinistru l-a înfipt în fruntea PSD, mai întâi 
interimar, apoi de tot.
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Referendnul  
sau ieșirea din bulă

• VORBEAM ÎN SÂMBĂTA REFERENDUMULUI CU UN BUN PRIETEN, JURNALIST SADEA, CU MULTĂ 
EXPERIENŢĂ, DESPRE ȘANSELE CA REFERENDUMUL SĂ POATĂ FI VALIDAT. Prietenul meu nu 
va avea îndoială că pragul de validare va fi lejer survolat. Pentru că pesediștii știu să-și urnească 
răcanii, pentru că se votează în două zile consecutive, pentru că, desigur, duminica, la slujbă, popa 
din sat va trimite miei rătăciţi pe calea cea dreaptă și luminată de ștampilă

Nu e un succes al celor care 
au îndemnat la boicotarea 
referendumului, cum nu e un eșec  
al celor care au crezut în el și ar  
fi dorit modificarea constituției. Unii 
laudă înțelepciunea și prudența 
bravului popor, alții sunt revoltați de 
indolența și necugetarea aceluiași 
popor. Și în egală măsură, și unii, 
și ceilalți, au dreptate și n-au. 
Pentru că e adevărat, pentru mulți 
români, subiectul a fost mai degrabă 
neinteresant.

Daniel BEJAN

Ni s-a alăturat, pen-
tru scurtă vreme, o 
cunoștință comună, 
tot jurnalistă, tot 
cu experiență, care 

consuma aceleași certitudini. A 
venit apoi argumentul că son-
dajele zic clar că trece. Căpos și 
bicisnic cum sunt, nu m-am lăsat 
convins, chestie care demonstra, 
firește, cât de rupt de realitate sunt 
și cât de puțin pricep de ce e în 
stare dumnealui boborul atunci 
când se pornește vijelios în apăra-
rea unei cauze.

Nu m-am înșelat. Nu pentru 
că aș fi avut informații privile-
giate de la Institutul de sondaje 
Teșchereaua, nici pentru că aș fi 
beneficiarul unui transfer de com-
petențe de la Mama Omida, ci pur 
și simplu pentru că am fost atent la 
ce se petrece, nu la ceea ce mi s-a 
spus că se va petrece.

În ceea ce numim social media 
am văzut, apoi, uimiri agregate în 
același registru, la aflarea cifrelor 
care exprimau participarea la refe-
rendum. Oamenii constatau că e 
ceva bizar acolo, cum adică să nu 
se depășească pragul când mai toți 
cunoscuții, mai toți cei din bula de 

Facebook votaseră, ba produseseră 
și dovada, arătându-și ștampila de 
pe cartea de identitate? Răspunsul 
era chiar acolo: bula.

La fel de bine am văzut, tot în 
spațiul virtual, cunoscuți care nu 
aveau nici cea mai mică îndoială 
că strădania lor de a boicota refe-
rendumul și nimic altceva a produs 
rezultatul acela. Pentru că în bula 
lor așa arăta realitatea. Iar legile 
bulei, ar fi sacrilegiu să crezi alt-
ceva, sunt legile universului.

Nu e un succes al celor care au 
îndemnat la boicotarea referendu-
mului, cum nu e un eșec al celor 

care au crezut în el și ar fi dorit 
modificarea constituției. Unii laudă 
înțelepciunea și prudența bravu-
lui popor, alții sunt revoltați de 
indolența și necugetarea aceluiași 
popor. Și în egală măsură, și unii, și 
ceilalți, au dreptate și n-au. Pentru 
că e adevărat, pentru mulți români, 
subiectul a fost mai degrabă nein-
teresant. Ar fi putut fi interesant, 
poate, pentru cei mai mulți, dar a 
existat o respectabilă strădanie ca 
subiectul să fie acoperit de colb, 
pasat, înghesuit, mototolit până 
când a devenit cu adevărat neinte-
resant. Am scris deja despre asta, 
nu am să revin, dar modul în care a 
fost organizată dezbaterea publică 
pe acest subiect a fost tocmai un 
mod, care s-a dovedit eficient, de-a 
garanta o viitoare nevalidare a aces-
tui referendum.

Bravura de săptămâna trecută, 
de la Parlamentul European, a 
doamnei Dăncilă, absolut remar-
cabilă și lăudabilă, nu trebuia să 
cunoască amplificatori inutili, 
care să trimită România alături de 
Ungaria, în camera de penitențe a 
UE. Puțină bățoșenie în discurs e în 
regulă, dar nimic dramatic pe fond. 
Așa că era prudent, util și sănătos 
ca referendumul să se întâmple, 
dar să eșueze. Caragiale în toată 

splendoarea: să se revizuiască, dar 
să nu se schimbe nimic. Așa e toată 
lumea împăcată. Și coaliția pentru 
familie care a văzut că, desigur, 
există acolo o forță politică respon-
sabilă, care a preluat flamura luptei 
celei drepte și a dus-o pe buletinul 
de vot, și „partenerii” europeni 
care au putut constata că poporul e 
matur și tolerant, dar mai ales par-
tidul care a construit tot montajul 
ăsta și care a reușit să împace atât 
capra cât și varza. Puțină șmecherie 
politicească prinde bine mereu.

Partidul lui Dragnea putea 
împinge ușor referendumul peste 
pragul de validare. Cu doar puțin 
zvâc de mobilizare. Dacă voia. 
Pentru că era mult, mult mai ușor 
decât mobilizarea unui miting 
mamut în Piața Victoriei. N-a 
făcut-o pentru că și-ar fi pus în 
cap fanfara europeană și exact de 
asta n-avea nevoie. Nu e un reproș, 
dimpotrivă, politicește au jucat 
perfect.

Nu e nicio tragedie că referen-
dumul nu a trecut, cum nu e nicio 
victorie că a eșuat. Ar însemna să 
ne închipuim că deciziile noas-
tre depind de noi, or lucrurile nu 
mai stau așa de multă vreme. Din 
punctul ăsta de vedere, discutând 
dintr-o perspectivă strict politică, 

Dragnea a jucat impecabil. Mai 
întâi a fost discursul remarca-
bil al doamnei Dăncilă de la 
Strasbourg, unde s-a consemnat 
proba video a faptului că putem 
decide singuri și că nu stăm ple-
cați în fața birocraților UE, apoi 
referendumul în care boborul a 
poftit el să decidă, iar acum se va 
putea raporta la Bruxelles: e totul 
în regulă. Bifat, bifat, bifat. Joc 
politic impecabil.

Există bule care văd aici un eșec 
lamentabil, cum există bule care 
aplaudă o victorie inexistentă. Nu 
e nimic din astea. E doar politică. 
Câtă vreme privim lumea doar 
dinlăuntrul bulei, vom continua 
să avem percepțiile alterate, să ne 
închipuim că lumea e mică, îngustă 
și asemenea nouă. Am mulți prie-
teni care cred în lucrurile în care 
cred și eu, tot astfel cum am prie-
teni care se raportează la alte valori, 
dar diferențele astea țin de opțiu-
nile noastre politice, nu de lucru-
rile profund umane, care ne fac să 
ne rămânem prieteni și să ne vor-
bim, chiar dacă, nu de puține ori, 
rămânem în dezacord. Din când 
în când merg să-i vizitez, în bulele 
lor, iar ei îmi devin oaspeți, în bula 
mea. Că despre asta e vorba, în 
bula mea!

12 O P I N I I
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Politica este activitatea 
care are ca scop dobân-
direa și exercitarea pute-
rii. La nivel de teorie 
aceasta ar trebui exerci-

tată numai în interesul cetățenilor 
și al binelui public. Ce frumos sună 
în conștiința fiecăruia care este de 
bună credință. Ce se întamplă însă 
în realitate știm cu toții și de ani de 
zile suntem nemulțumiți de carac-
terul unora din conducătorii noștri 
și de cele mai multe ori de rezul-
tatul muncii acestora. Să nu uităm 
însă că am avut în mâinele noastre 
două tururi de vot uninominal și 
ne-am bătut la propiu joc de el și 
am ajuns tot la liste de partid. De 
foarte multe ori în politică dar și în 
administrație cărțile se fac la masa 
verde doar de jucătorii existenți 
fară a conta prea mult un vot sau  
dorința  unui grup de membri sau 
votul unor cetățeni.

Dacă vorbim de putere trebuie 
însă să facem o distincție între cea 
executivă și cea legislativă, care 
înseamnă de cele mai multe ori 
funcții politice.

Partidele politice au nevoie de 
voluntari, de membri care cred 
într-o anumită doctrină și care își 
oferă de bună voie timpul lor liber 
pentru a ajuta pentru a face anumite 

tipuri de activități specifice. Sau,  
apar membri cu diverse interese 
financiare sau relaționale care nu 
au nimic comun cu doctrina dar 
care vor să urce și pe scara unei 
ierarhii de partid. Membrii de 
partid de bună credință aspiră la 

satisfacerea unor nevoi de comu-
nicare, de ocupare a unui timp 
liber, de încredere pentru anumite 
idei și concepte ce se regasesc cu 
preponderență în realizarea unui 
program de guvernare. Sau se simt 
atrași de anumiți lideri politici ce-i 

pot inspira. Aceștia sunt adevăra-
ții activiști de partid și din rândul 
cărora ar trebui să se aleagă cei cu 
experiență profesională care să 
servească ulterior pentru a ocupa 
anumite posturi de aleși în diverse 
structuri administrative dar și 
politice.

Dacă vrei să îți îndeplinești pro-
misiunile către cetățeni ai nevoie 
de o resursă umană de excepție 
care să înțeleagă mecanismele poli-
tice interne și care să se raporteze 
și la un program de guvernare pe 
care o majoritate parlamentară îl 
votează și devine pentru guvern o 
obligație. Trebuie să promovezi o 
resursă umană cu expertiză cu o 
anumită capacitate de comunicare 
și care să existe în două planuri dife-
rite: unul prin care se raportează și 
discută cu activul de partid, acesta 
fiind și o modalitate de control în 
acțiunile sale și planul de comuni-
care cu cetățenii și massmedia și 
care trebuie să fie unul impecabil. 
Avem asemenea oameni bine pre-
gătiți la nivelul județelor și care să 
dea mai departe o resursă umană în 
guvern? Vă las pe dvs. să gândiți și 
să emiteți păreri. Eu o să-mi rezerv 
acest dreptîntr-un alt articol.

Însă, ce ne facem când nu pro-
movăm specialiști pe diverse 
domenii de activitate și ne trezim 
că apar prin anumite selecții artifi-
ciale cei de genul „yesmenilor“. 

Sigur, unii vin cu o protecție 

și o susținere din anumite zone 
obscure care-i propulsează în prim 
planul vieții politice în detrimen-
tul unora care au expertiza unui 
domeniu de activitate dar care și 
sunt implicați de mulți ani în viața 
organizației din care fac parte. Este 
ca la hochei, unde o linie este la 
bătaie și o cu totul alta este la bene-
ficii. Cine sunt cei care se ocupă de 
astfel de jocuri și care țin firele unor 
astfel de marionete ar fi interesant 
de aflat și de știut mecanismele 
pentru a ne putea feri. 

Să fim bine înțelesi, eu nu sunt 
adeptul unor tehnocrați care de 
cele mai multe ori nu au decât ști-
ința lucrului bine făcut însă nu se 
pot raporta la anumite principii 
care pot fi de stânga , centru sau de 
dreapta. Ei sunt niște simpli roboți 
care încurcă de cele mai multe ori 
lucrurile, cum s-a și demonstrat și 
care au avut dată o comandă greșită 
împotriva intereselor cetățenilor.

Eu prefer un expert, membru 
cu vechime al unui partid politic 
sau un expert asumat doar pentru 
o anumită perioadă de vreme dar 
care să se raporteze la acel program 
de guvernare. Acest tip uman ar tre-
bui să și-l asume partidele politice.

În concluzie: avem sau nu 
nevoie de școli de partid ? Avem sau 
nu nevoie de oameni de caracter?

Vă las pe dumneavoastră cei 
care citiți să raspundeți la unele 
întrebări. 

Cei care se implică în 
comunitate și în diferite 
cauze sociale pot opta 
pentru a crea întreprin-
deri sociale, care vor 

beneficia de fonduri consistente 
de la Uniunea Europeană și de la 
Guvernul României. Finanțările ner-
mbursabile care le vor fi acordate pot 
ajunge până la 100.000 Euro pentru 
fiecare întreprindere socială lansată. 
Prin înființarea de întreprinderi soci-
ale se are în vedere și integrarea pe 
piaţa forței de muncă a persoanelor 
din grupurile vulnerabile. 

Întreprinderile sociale sunt inde-
pendente de sectorul public și au 
scopul de a servi interesul general, 
interesele unei colectivităţi și/sau 
interesele personale nepatrimoniale 
ale membrilor, prin producerea și 
furnizarea de bunuri, prestarea de 
servicii și/sau execuţia de lucrări. 
Aceste întreprinderi, atestate ca 
fiind sociale, contribuie la dezvol-
tarea comunităţilor locale, inclu-
siv prin implicarea unor persoane 

aparţinând unor grupuri vulnera-
bile în activităţi cu caracter social și 
economic.

Ce înseamnă, juridic, o între-
prindere socială? Opțiunile sunt 
numeroase, depinde de scopul social 
urmărit: societăţile cooperative de 
gradul I; cooperativele de credit; 
asociaţiile și fundaţiile; casele de 
ajutor reciproc ale salariaţilor; casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor; 
societăţile agricole; orice alte cate-
gorii de persoane juridice, care prin 
actele de înfiinţare și funcţionare 
demonstrează faptul că activitatea 
desfășurată are scop social; federa-
ţiile și uniunile persoanelor juridice 
prevăzute mai sus.

Ministerul Fondurilor Europene 
a lansat o sesiune de finanțare prin 
care oferă 70 milioane de euro 
organizațiilor care doresc să sus-
țină crearea de întreprinderi sociae 
în România. Acestea pot depune 
cererile lor de finanțare până în 27 
noiembrie 2018. 

O dată aprobate de Ministerul 

Fondurilor Europene, organizațiile 
vor deveni ele însele surse de finan-
țare și se vor numi „administratori 
de grant“. Fiecare dintre organizațiile 
selectate trebuie să își asume că va 
instrui cel puțin 60 de persoane în 
antreprenoriat social. Mai apoi, în 
urma unui concurs, vor selecta mini-
mum 10 întreprinderi sociale pe care 
le vor subvenționa pentru a se lansa 
în activitate, entități care vor trebui 
să funcționeze minimum 24 luni. 

Administratorul schemei se va 
asigura de faptul că fiecare întreprin-
dere  socială finanțată dobândește, 
de la AJOFM, un atestat de între-
prindere social, în termen de maxi-
mum 4 luni de la semnarea contrac-
tului de subvenție cu aceasta.

Întreprinderile sociale nou înfiin-
țate vor putea funcționa atât la oraș 
cât și în mediul rural.

Fiecare întreprindere socială care 
va primi subvenție va trebui să anga-
jeze, cel târziu la 3 luni de la sem-
narea contractului de subvenție, cel 
puțin 2 persoane. Cu cât numărul de 

locuri de muncă create e mai mare, 
cu atât crește subvenția primită:
 maxim 55.000 euro – mini-

mum 2 locuri de muncă create;
     între 55.000 euro și 70.000 

euro – minimum 3 locuri de muncă 
create; 
     între 70.000 euro si 85.000 

euro – minimum 4 locuri de muncă 
create; 
     între 85.000 euro și 100.000 

euro – minimum 5 locuri de muncă 
create. 

Acordarea acestor sume se va 
realiza pentru punerea în aplicare 
a planului de afaceri cu care a fost 
selectat.

Întreprinderile sociale pot fur-
niza numeroase din serviciile nece-
sare unei comunități, necesare unor 
grupuri vulnerabile și pot integra 
pe piața muncii categorii de anga-
jați dezavantajați. Iar această opor-
tunitate de finanțare, parte din 
Programul Operațional Capital 
Uman, este valoroasă. Detalii pe: 
www.fonduri-ue.ro

Resursa umană în partidele politice
„O scurtă abordare“

Mihai MOHACI
deputat de Braşov

70 milioane Euro - Sprijin pentru  
înființarea de întreprinderi sociale 

Roxana MÎNZATU
deputat de Braşov
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Personalităţi brașovene la Centenarul Marii Uniri

Alexandru I. Lapedatu, istoric,  
președinte al  Academiei Române

Născut în Transilvania, 
cu studii începute în 
capitala Moldovei 
și finalizate apoi 
la București, 

Alexandru Lapedatu, s-a remar-
cat în perioada interbelică ca unul 
dintre istoricii reprezentativi ai 
României. Studiile sale ce se disting 
prin forma literară îngrijită și prin 
documentaţia vastă și de multe ori 
inedită, au contribuit decisiv  la ori-
entarea și conturarea istoriografiei 
României reîntregite. Alexandru 
I. Lapedatu (născut la 14 septem-
brie 1876 în Cernatul Săcelelor  
și decedat la. 30 august 1950 la 
Închisoarea Sighet) a fost Ministrul 
Cultelor și Artelor în șase guverne 
și Ministru de Stat al României 
în patru guverne, președinte al 
Senatului României, membru și 
președinte al  Academiei Române, 
precum și secretarul său general.

Alexandru I. Lapedatu a fost fiul 
lui Ioan Alexandru Lapedatu, doc-
tor al Universității din Bruxelles, 
poet, prozator și jurnalist român 
transilvănean și profesor de limbi 
clasice la Gimnaziul Superior 
Greco-ortodox Român din Brașov. 
Alexandru I. Lapedatu a avut un 
frate geamăn, Ion I. Lapedatu, eco-
nomist, politician și Guvernator 
al Băncii Naționale a României.
Gemenii au rămas orfani de tată la 
vârsta de un an și jumătate, mama 
lor a primit un modest ajutor social 
de la municipalitatea Brașov și a 
fost sprijinită de familie

Alexandru I. Lapedatu s-a înscris 
la școala primară din Săcele în 1883; 
apoi la Brașov și din 1888 la Iași, 

unde mama lui se recăsătorise după 
moartea tatălui. A obținut diploma 
de bacalaureat la Colegiul Central 
din Iași. A studiat la Facultatea de 
Litere și Filoaofie a Universității 
din București, absolvind în 1904 
și obținând licența în geografie 
și istorie în 1910 cu calificativul 

„magna cum laude”. Și-a finanțat 
studiile dând meditații și exersând 
diferite funcții la ziarul „România 
Jună” (1899) sau profesor de 
limba română la Colegiul Francez 
și la Colegiul Lolliot (1901-1903). 
Alexandru I. Lapedatu a început 
să publice studii de istorie națio-
nală încă din facultate, obținând 
premiul Fundației Universitare 
Carol I pentru lucrările asupra 
domnitorilor Radu cel Frumos și 
Vlad-Vodă Călugărul, fiind lau-
reatul Universății și câștigătorul 
importantului premiu  „Hillel“ 
pentru lucrarea „Istoria breslelor 
la români”.La absolvirea facultă-
ții, Alexandru I. Lapedatu a fost 
chemat ca funcționar la Biblioteca 
Academiei Române (secția manus-
criselor) unde a lucrat între 1903 
și 1908. In 1904 a fost desem-
nat ca secretar al Comisiunii 

Monumentelor Istorice, deve-
nind membru pe 12 august 1919 
și președinte al secțiunii pentru 
Transilvania (1921 – 1941). El a 
fost ales Președinte al Comisiunii 
Monumentelor Istorice pe 
15 octombrie 1941, exersând 
această funcție până la dizolvarea 
Comisiunii de către regimul comu-
nist în 1948.Alexandru I. Lapedatu 
a fost activ în numeroase comisii și 
asociații.  A fost numit secretar al 
Comisiei Istorice Române în 1909 
și a devenit membru între 1911-
1919, fiind re-confirmat prin decre-
tul regal din 1924.]

A fost secretarul Comitetului 
Asociației „Steaua” înființată de 
Spiru Haret A fost ales în asociația 
„Arta Românească” în 1909; a fost 
membru activ al Societății Regale 
Române de Geografie (1915); 
a fost ales membru onorific al 

Societății Numismatice Române 
(1920), a asigurat președinția 
Comisiunii pentru reforma orga-
nizării muzeelor din Transilvania 
(1921) și a Comisiunii instituite 
pentru organizarea arhivelor din 
Transilvania; a fost numit mem-
bru al Comisiunii pentru națio-
nalizarea numelor de localități 
din Transilvania, Banat și părțile 
ungurești și al Comisiunii pentru 
verificarea lucrărilor de valoare a 
bunurilor publice ale fostei monar-
hii austro-ungare (1922) etc. În 
1919 când Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului și ținu-
turilor românești din Ungaria a 
înființat la Cluj prima Universitate 
românească din Ardeal, el a fost 
numit pe 23 august 1919 profesor 
de istoria veche a românilor, fiind 
confirmat prin decret regal pe 28 
ianuarie 1920 și a exersat această 
funcție până în 1938. A fost ales 
decan (1921-1922) și vice-de-
can (1922-1923) al Facultății de 
Litere și Filosofie și a fost co-fon-
dator, împreună cu colegul său 
Ioan Lupaș, al Institutului Național 
de Istorie din Cluj, azi Institutul 
de Istorie „Gheorghe Barițiu“ al 
Academiei Române. El a fost co-di-
rectorul insitutului (1920-1938), 
apoi directorul său onorific (1943-
1945). Alexandru I. Lapedatu a 
fost director general al Arhivelor 
Statului Român (30 martie 1923 - 
24 martie 1924). 

În 1910 a fost ales membru 
correspondent iar în 1918 membru 
activ al Academiei Române, Secția 
Istorică. A fost ales vicepreședinte 
(1934-1935, 1938-1939), apoi pre-
ședinte al Academiei Române (3 
iunie 1935-31 mai 1938), iar la sfâr-
șitul mandatului a fost ales Secretar 
General (30 mai 1939-12 august 
1948). Alexandru I. Lapedatu a 
fost unul din cei 113 membri ai 
Academiei Române epurați  prin 
Decretul Nr. 76 din 8 iunie 1948 
al regimului communist.Adunarea 
Generală a Academiei Române l-a 
repus în drepturi pe 3 iunie 1990. 
În 1917, armatele Triplei Allianțe 
au ocupat Bucureștiul și au început 
să avanseze către Iași. Guvernul 
României, refugiat la Iași, a decis 
să evacueze Tezaurul de Stat în 
Rusia. Evacuarea a avut loc în două 
etape. Alexandru I. Lapedatu a fost 
delegat să acompanieze al doilea 
transport care includea și bunuri 
culturale. El a plecat de la Iași către 
Moscova pe 28 iulie 1917, unde a 
rămas până pe 19 decembrie 1917, 
asistând la luarea în stăpânire a 

În 1950, regimul comunist a anulat pensia lui Alexandru I. 
Lapedatu, lăsându-l fără nici un venit. El a fost arestat în 
noaptea de 5/6 mai 1950 în grupul „demnitarilor”. A murit pe 
30 august 1950 în închisoarea din Sighetu Marmatiei și a fost 
îngropat în groapa comună fără semn pe mormânt[.Cenotaful 
său se află în cimitirul "Groaveri" din Brașov.Alexandru I. 
Lapedatu s-a căsătorit cu Victoria Pană (1878-1965) pe 1 
iunie 1911; pentru ea era a doua căsătorie și avea doi copii din 
prima căsătorie, pe Mircea și Maria Lipăneanu. Ei au avut o 
fiică, Ana Victoria, zisă Mica (1914-1999).

PE SCURT

Nicolae USZKAI, Asociaţia 
„Cultul Eroilor - Regina Maria“, 

Filiala „Nicolae Titulescu“ Braşov
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orașului de către revoluția bol-
șevică.Alexandru I. Lapedatu a 
fost numit membru al delegației 
române la Conferința de pace de la 
Paris (1919), participând la nego-
cieri în trei rânduri: decembrie 
1918 - iunie 1919, întorcându-se 
în țară după ce asistase la cere-
monia semnării Tratatului de la 
Versailles; din nou în iulie – august 
1919 luând parte la faza incipientă 
a negocierilor privind Basarabia; 
și în fine decembrie 1919 - martie 
1920, contribuind la negocierule 
cu Ungaria concluzionate prin 
Tratatul de la Trianon. 

Alexandru I. Lapedatu a parti-
cipat încă din anii de liceu la miș-
cările de protest ale românilor 
contra opresiunii naționale, cum 
ar fi demonstrațiile de solidaritate 
cu memorandiștii care au avut loc 
la Iași. În timpul studiilor univer-
sitare, el a devenit un mebru activ 
al Ligii pentru Unitatea Culturală 
a Tuturor Românilor.La începutul 
războiului mondial a fost numit, la 
București, secretarul Comitetului 
de ajutorare a refugiaților din 
Transilvania, Banat și Bucovina 
(1914-1916). În ianuarie 1918, 
la Odesa, el a fost co-foundator al 
Comitetului național al românilor 
emigrați din Austro-Ungaria, care 
apoi l-a ales președinte, s-a mutat la 
Iasi și a devenit o platformă politică 
aducând contribuții substanțiale în 
prepararea României pentru vii-
toarele negocieri de pace la înche-
ierea primului război mondial. În 
1920, Alexandru I. Lapedatu a 
fost numit membru al Comisiei 
de Încoronare însărcinată cu orga-
nizarea festivităților care l-au con-
sacrat pe Ferdinand I ca rege al 
tuturor românilor, încheind formal 
procesul politic al Marii Uniri. În 
1927, la moartea regelui Ferdinand 
I, el a fost membru în delegația 
Senatului la stabilirea Regenței, 
acompaniind-o la depunerea jură-
mântului în fața camerelor reunite 
ale Parlamentului. A devenit mem-
bru al Partidului Național Liberal 
în 1920, fiind ales membru al 
Comitetului Central și al Delegației 
Permanente. Ca profesor al noii 
universități de la Cluj, Alexandru I. 
Lapedatu a fost primul Senator ales 
să o reprezinte în Senatul României 
(1919-1920). 

În 1936 a devenit senator de 

drept și a fost ales Președinte 
al Senatului României între 16 
noiembrie 1936 - 20 martie 1937. 
După demiterea regimului abso-
lutist, el a fost ales în Camera 
Deputaților pentru ultima data, 
obținând unul din rarisimele man-
date care nu au revenit comuniști-
lor și aliaților lor în alegerile puter-
nic distorsionate sub presiunea 
sovietică (1946 -1947). Alexandru 
I. Lapedatu a fost Ministru al 
Artelor și Cultelor în șase guverne; 
pe 9 iunie 1936, fiind Ministru 
de Stat, el a preluat și responsi-
bilitatea pentru Departamentul 
Cultelor și Artelor ca și pentru Sub-
secretariatul minorităților de sub 
egida Președinției Consiliului de 
Mininștri, iar între 4-6 iunie 1927, 
el a fost, în plus față de mandatul 
său, Ministru ad-interim al Muncii, 
Cooperării și Asigurărilor Sociale. 
A fost Ministru de Stat în patru 
guverne. Ca Ministru de Stat pen-
tru Ardeal în guvernul I.G. Duca, 
el a fost unul din co-semnatarii 
Jurnalului Consiliului de Miniștri 
din 9 decembrie 1927 care a scos 
în afara legii grupul fascist „Garda 
de Fier”.

După  23 august 1944 
Alexandru I. Lapedatu a preluat 
inițiațiva pentru Partidul National 

Liberal - Brătianu în Transilvania  
Alexandru I. Lapedatu a for-
mat în câteva circumscripții din 
Transilvania un cartel electoral 
cu Partidul Țărănesc, obținând o 
modestă și efemeră victorie elec-
torală în alegerile din 19 noiembrie 
1946, în care, în ciuda intensei pre-
siuni și falsificării buletinelor de vot 
de Blocul Partidelor Democrate 
dominat de communiști, doi can-
didați liberali au fost declarați aleși: 
Alexandru I. Lapedatu la Cluj și 
Vasile Netea la Satu Mare. El recu-
noaște însă repede că represiunea 
comunistă se va impune inevitabil, 
dar își păstrează speranța: în denun-
țul înregistrat la Securitate pe 30 
septembrie 1949 se raportează că 
Alexandru I. Lapedatu „crede în 
viitorul neamului și în capitularea 
Rusiei și a comunismului”.

Alexandru I. Lapedatu s-a anga-
jat în lupta politică pentru unita-
tea națională a românilor încă din 
1918, ca președinte al Comitetului 
national al românilor refugiați din 
Austro-Ungaria format la Odesa pe 
21 ianuarie 1918, apoi mutat la Iași. 
Comitetul s-a anagajat în lupta pen-
tru unitatea politică a tuturor româ-
nilor intenționând și să-I reprezinte 
în Asociația Naționalităților stabi-
lită de Thomas G. Masaryk la Kiev. 

Ca președinte al acestui Comitet, 
Alexandru I. Lapedatu a intrat în 
contact cu personalitățile politice 
de frunte ale României și, mulțu-
mită sprijinului ambasadorului 
Franței, Contele de Saint-Aulaire, 
cu reprezentanții Triplei Antente. 
Pe 6/19 octombrie, Comitetul 
a emis o Declarație contestând 
manifestul Împăratului Carol I al 
Austriei care proclama federaliza-
rea imperiului; declarația, distribu-
ită tuturor actorilor vieții politice 
din Iași, inclusiv regelui Ferdinand 
I, cerea unirea cu România a tutu-
ror teritoriilor locuite de români. 
Martor al instalării Misiunii 
Germane la Iași ca o consecință a 
Tratatului de la București (1918), 
Alexandru I. Lapedatu a publicat 
articolul „Chestiunea transilvană” 
în „Neamul Românesc” afirmând 
că problema românilor își va găsi 
soluția când problema tuturor nați-
onalităților ca fi luată în conside-
rare la tratativele de pace la sfârșitul 
războiului care va avea loc în viito-
rul apropiat. 

În scrisoarea sa din 28 iunie 
1918 adresată lui Ion I.C. Brătianu, 
președintele Partidului Național 
Liberal, Alexandru I. Lapedatu sub-
liniază nevoia urgentă a unui docu-
ment concis conținâmd poziția pe 
care trebuie să o adopte România 
în evoluțiile politice din viitorul 
apropiat cu privire la 1) situația 
geografică, etnică, socială, culturală 
și politică a românilor din Austro-
Ungaria;  2) evoluția relațiilor între 
români și unguri; 3) de-naționali-
zarea practicată în Transilvania și 
Bucovina;  ca și 4) necesitatea dez-
membrării monarchiei austro-un-
gare ca premiză necesară pentru 
reconstrucția postbelică a unor 
state naționale. Recunoscându-i-se 
competența în materie, Alexandru 
I. Lapedatu a fost numit între 
1919 și 1922 ca expert în delega-
ția română la Conferința de pace 
de la Paris (1918); documentele 
pe care le-a redactat au fost supuse 
Conferinței și au fost utilizate de 

delegația română ca bază pentru 
negocieri. 

Alexandru I. Lapedatu a des-
fășurat activități culturale în dife-
rite asociații și fundații, cum ar 
fi  Asociația Transilvană pentru 
Literatura Română și Cultura 
Poporului Român (ASTRA)] care 
l-a proclamat membru de onoare 
în 1924) și l-a ales membru activ 
în secția demografică și etnopoli-
tică. Alexandru I. Lapedatu a avut 
convingerea că promovarea dez-
voltării culturale este o misiune 
esențială a Statului și a națiunii și 
a propus și implementat măsuri 
culturale pentru prestigiul tuturor 
orașelor din țară și pentru presti-
giul cultural și artistic al României 
întregite. Alexandru I. Lapedatu a 
formulat principiile conservării și 
restaurării monumetelor încă din 
1911. Sub președinția sa, Secția 
pentru Transilvania a Comisiunii 
Monumentelor Istorice a execu-
tat între 1929-1948 peste 240 de 
proiecte de conservare și restau-
rare a patrimoniului românesc. Ca 
Ministru al Cultelor și Artelor pen-
tru aproape șapte ani, el a condus 
o intensă activitate în numeroase 
domenii deosebit de importante. 

În 1950, regimul comunist 
a anulat pensia lui Alexandru I. 
Lapedatu, lăsându-l fără nici un 
venit. El a fost arestat în noaptea de 
5/6 mai 1950 în grupul „demnita-
rilor”. A murit pe 30 august 1950 în 
închisoarea din Sighetu Marmatiei 
și a fost îngropat în groapa comună 
fără semn pe mormânt[.Cenotaful 
său se află în cimitirul "Groaveri" 
din Brașov.Alexandru I. Lapedatu 
s-a căsătorit cu Victoria Pană 
(1878-1965) pe 1 iunie 1911; pen-
tru ea era a doua căsătorie și avea 
doi copii din prima căsătorie, pe 
Mircea și Maria Lipăneanu. Ei au 
avut o fiică, Ana Victoria, zisă Mica 
(1914-1999). 

Alexandru I. Lapedatu a avut o 
viaţă cât pentru trei generaţii.Păcat 
că ne aducem aminte destul de rar 
de oamenii ce au făurit istoria!
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Trei rețete românești după  
care îți va lăsa gura apă

În ultimul timp, cultura 
culinară din România se 
lasă invadată de tot felul 
de produse alimentare și 
feluri de mâncare aduse 

de peste mări și țări. De la mân-
carea japoneză până la kebab-ul 
turcesc – toate sunt consumate 
cu plăcere de către gurmanzii 
curioși din țara noastră. Din când 
în când este bine totuși să reve-
nim la rețetele noastre autentice 
românești și să trăim aceleași 
experiențe culinare pe care le-au 
practicat străbunicii noștri. Am 
scotocit prin cele mai vechi cărți 
culinare și vă prezint trei dintre 
cele mai delicioase rețete autoh-
tone pe care trebuie să le încerci 
neapărat.

Laptele de bou
O rețetă tradițională din zona 

Maramureșului, care se prepara 
încă în Evul Mediu este laptele de 
bou. Chiar dacă e greu de crezut, 
în unele zone tradiția încă este res-
pectată și se mai gătește și astăzi. 
Pentru a prepara laptele de bou, 
se utilizează semințe de dovleac. 
Acestea sunt prăjite și se macină 
până se obține făină din ele. 
Separat, se pune la fiert lapte cu 
puțină sare. După ce laptele a dat 
în clocot, se adaugă făina făcută 
din semințele de dovleac, puțină 
sare și, la foc încet, se amestecă 
până se îngroașă. Recomandarea 
este să serviți mâncarea cu mămă-
ligă. O rețetă simplă din produse 
bio pe care le găsești cu ușurință la 
țară și nu numai. Deci, o mâncare 
savuroasă și sănătoasă de la stră-
bunicii noștri.

Plăcintă cu brânză  
fiartă în lapte

Se pare că indiferent de zona în 
care locuiau, pe vremuri românii 
erau adepții consumului de lapte. 
Rețeta vine din zona Dobrogei și 
ne învață cum să gătim un deliciu 
din telemea de vacă, aluat și lapte. 
Într-un vas adânc, rade brânza și 
adaugă ouă și puțină smântână. 
Amestecă bine până când obții un 
produs omogen. Tava se unge cu 
unt sau ulei. Așează câteva foi de plă-
cină pregătite în prealabil (într-un 
vas, pune ulei, apa călduță, oțet și 

sare. Amestecă încorporând treptat 
făina. Vei obține aluatul ce trebuie 
frământat. Lasă aluatul la cald circa 
15 minute, după care îl vei rupe 
în bucăți mici din care vei întinde 
foile). Adaugă jumătate din brânza 
pe care o ai. Așează alte câteva foi 
și întinde restul de brânză. La final, 
pune foile care ți-au mai rămas și 
toarnă laptele deasupra. Pune tava 
la cuptorul preîncălzit și las-o circa 
o oră și jumătate. Poftă bună!

Ghedem
Da, știu că am zis că vă prezint 

mâncăruri tradiționale românești, 

dar nu m-am putut abține să nu 
includ în listă și o rețetă arme-
nească, care se gătea în secolele tre-
cute în zona botoșanilor. Tiberiu 
Crudu a găsit rețeta și a publi-
cat-o într-o monografie a orașului 
Botoșani în 1932. El spune așa: 
„Ghedem se face dintr-un amestec 
de carne de oaie, vacă și de porc. 
Carnea de oaie predomină, apoi 
cea de vacă și la urmă cea de porc, 
din care nu se pune multă, pentru 
că-i dulce. După ce se aleg cărnu-
rile se toacă împreună și se pune 
piper, zamă de usturoi, chimion și 
se frământă până se face o alifie.

După frământare aluatul căr-
nos se lasă o noapte ca să-și ieie 
tot sarea și mirosul. A doua zi se 
umplu în fundacuri (n.r. – burdu-
furi) mai mari sau mai mici se dau 
cu sucitorul pentru a se lăţi și se 
anină la svântat subt ștreașine la 
umbra, nu la soare. Svântatul ţine 
o săptămână.. După svântare fun-
dacurile se pun la fum rece în pod 
unde ele tot fermentează puţin și 
cresc. Se coboară din când în când 
și se dau cu sucitorul. Uneori trec și 
trei-patru luni până sunt gata.”

Gustos și savuros. Mulțumim 
străbunicilor și poftă bună!

Despre floarea pâinilor (pristolnic)

Am întâlnit această floare 
prima dată în textul lui 
Mihai Lupescu – Din 
bucătăria țăranului român, 

editura Paideia 2000. E vorba de o 
plantă folosită pentru ornatul diferi-
telor pâini ritualice.

“Când se fac turte pentru plo-
coane, la nuntă sau la cumetrii, le 
mai fac diferite flori, până le pune la 
copt, pe față, cu furculița ori cu coada 
lingurii, ori cu floarea unei plante ce 
se cultivă prin grădini numai pentru 
acest scop, numită floarea pâinilor.”

Ce este floarea pâinilor?
“PRISTOLNIC (Abutilon 

theophrasti). Plantă erbacee malva-
cee ale cărei fructe se întrebuințau 
drept pecete pentru modelarea pâini-
lor ceremoniale.

Obiceiul de-a însemna pâinea 
nu aparține doar creștinilor, chiar 
dacă nouă ne sunt familiare pâini-
cile și turtele ștampilate cu pris-
tornice de lemn sau de piatră, cu 
însemne chirilice, aduse la biserică 
la sărbători, nunți și înmormântări.

Pâini marcate cu diferite motive 
– fie ele litere sau desene abs-
tracte și figurative – au avut cam 
toate civilizațiile antice, iar rațiu-
nile puteau fi economice (stampa 
purta numele producătorului, așa 

cum apare pe pâinile carbonizate, 
păstrate la Pompeii), artistice sau 
religioase. Probabil ca și la noi – și 
nu am motive să mă îndoiesc de 
asta – se ștampilau pâinile înainte 
de creștinism, dar, după apariția și 
răspândirea lui, obiceiul a rămas 
strict legat de datinile ortodoxe. 
În acest scop de foloseau pristor-
nice meșteșugite anume, dar, pen-
tru cine nu avea așa ceva la înde-
mână, exista un înlocuitor natural 
mult folosit la sate până în epoca 
recentă: capsula uscată a fructului 
de pristolnic, care avea o formă ste-
lară, ce amintea de cea a unei flori 
abstracte.”

Vechi, dar bune!

este jurnalist și 
fondator al siteului 
gastroart.ro. În ultimii 
ani s-a specializat 
în gastronomie și a 
publicat sute de articole, 
analize, reportaje și 
interviuri din acest 
domeniu. Istoria 
gastronomiei și a 
ospitalității românești 
a devenit marea lui 
pasiune.
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