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SĂNĂTATE FAPT DIVERS
SCHIMBĂ-ȚI STILUL DE VIAȚĂ DACĂ 
NU VREI SĂ CRĂPI! LA SPITAL CU 
TINE, EȘTI DEJA VECHI!
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EDITORIAL

Asta e tot? Zodia rahatului sau 
vremea lui Nea Gică Vodă!

• GATA? ASTA E TOT? NE-AŢI ARĂTAT NIȘTE LISTE DE 
CANDIDAŢI ȘI NE-AŢI SPUS: ĂȘTIA SUNT! ȘI GATA, ACUM 
VĂ AȘTEPTAŢI SĂ VINĂ VOTURILE. Pentru că de voturile 
alea depind lefurile ălora de pe listă, viitoarele lor pensii 
rotunjoare și niscaiva parale pentru partid. Dar, acum  
pe bune, asta e tot?  PAGINA 7  PAGINA  16

Fraților, profitați din plin de vremea lui Nea Gică 
vodă și haideți la o relaxare audio-olfactivă la 
băncuțele din Piațeta Sfîntul Ioan ot municipiul 
Brașov. Un oraș fost de toată povestea, 
actualmente aflat în marș triumfător spre 
titulatura de oraș de tot rahatul!

Oooo, știi de ce plâng 
mandolinele?
Le-au rănit amintirile,
Tu iubire spune-le,
Ce-a fost nu s-a pierdut!

De ce plâng mandolinele?
Știu doar felinarele
Strunele amarele
Ce oare au pierdut?
Culoarea portocalie 
Pâlpâie ca o făclie!

De ce plâng mandolinele
Când răsare soarele?
Cântă păsărelele
Despre durerea mea.

 Ipocrizia noastră cea de 
toate zilele și inflexibilul 
Augustin Lazăr

Despre „liberalizarea“ 
avorturilor și 
superficialitate

 Mit, rit,  
ceremonial și magie
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 Aeroportul între mit  
și realitate

 Soluții noi de finanțare 
pentru agricultura 
localităților de munte
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De ce plâng mandolinele
Când răsare soarele? 

de Cornelius POPA

 Penalul

 UE, nu UE, vremea 
timmermanului trece…

 Generalul Dumbravă, un 
găinar de aceeași teapă cu 
Coldea și Kovesi
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Omul gospodar se 
recunoaște de la o 
poștă. Nu ezită, își 
suflecă mînecile, își 
scuipă în palme și 

pune osul la treabă și ctitorește. 
Mai cu seamă cînd gospodarul 
nostru este un gospodar public. 
Și hai să presupunem că, după ce 
a dat cu scuipatul în palme, s-a 
apucat el să zidească o casă. Mare, 
frumoasă, luminoasă, cu verdeață, 
unde nu-i durere, nici întristare, 
nici suspin… Adică, pardon, asta 
este din alt capitol!

Să revenim la casă. La clădirea 
în sine. Ce face mai întîi și mai întîi 
cetățeanul gospodar? (aia cu scui-
patul și palmele deja am bifat-o). 
Păi, mai întîi desenează ctitoria. 
Apoi, cu foaia de caiet dictando în 
față, se apucă voinicește de lucru. 
Fiind vorba despre o casă, primul 
lucru pe care îl face este, evident, 
coșul. Coșul de fum. Este și ușor 
de realizat, pui niște cărămizi 

una peste 
alta, apoi, ca 
cocoșul în 
zori, te pui pe 
cucurigat, să 
vază lume ce 
harnic ești tu. 
Și cum te mai 

sacrifici pentru binele ălorlalți.
Nu are un plan gîndit cap-

coadă, nu are metodă, nu are vizi-
une. Nu începe, cum s-ar cuveni, 
cu fundația, cu placa, cu stîlpii, 
cu zidurile, apoi cu acoperișul și, 
finalmente, cu coșul de fum. 

Cam așa arată portretul robot 
(a nu se confunda, vă rog impor-
tant, cu portretul ăla față-profil, că 
iar încurcăm capitolele și nu este 
nici locul, nici timpul, nici cazul) 
al gospodarului nostru.

Care exact așa ctitorește la 
scară mare. Își pune în minte să 
transforme Brașovul medieval 
în pietonal. Și se pune cu sîrg pe 
închis circulația autovehiculelor, 
stradă cu stradă. Acum închide 
artera dintre Star și Modarom, 
fără să ia în calcul ce blocaje ruti-
ere va produce. Urmează și restul, 
încet, dar sigur, cu tenacitatea 
omului care posedă o unică idee. 
Zdravăn fixată.

Un om oarecare, fără pretenții 

de gospodar, ar fi făcut mai întîi 
niște calcule, niște măsurători. 
S-ar fi gîndit, în primul rînd, la 
localnici. La brașoveni. La amă-
rîții ăia care îi umflă, cu taxe și 
impozite, bugetul local din care, 
cu zgîrcenie de măreț gospodar, 
nu cheltuiește mai nimic. Șade 
cu dosul pe sacii cu bani și cam 
atît. În cartierele Brașovului vechi 
locuiesc niște zeci de mii de local-
nici. În majoritate, posesori de 
mașini. Care, pe conceptul gos-
podarului, nu mai au cum ajunge 
la casele lor cu mașinile lor. Nu 
își mai pot duce straițele cu tîr-
guieli, nu-și mai pot duce sacii cu 
materiale pentru renovări, nu mai 
cumpără un frigider sau o mașină 
de spălat decît dacă fac toate astea 
per pedes apostolorum, cu spină-
rile proprii, chiar dacă sînt bol-
navi ori în vîrstă. Dar toate astea 
sînt detalii nesemnificative pentru 
gospodar. 

Oarecarele de care ziceam 
mai sus, omul fără pretenții de 
Gospodar, ar fi pus la cale o strate-
gie: o analiză a numărului de pose-
sori auto și perspectivele creșterii 
parcului auto. Ar fi construit par-
cări sub și supraterane aferente 
zonei pe care vrea să o „turistici-
zeze“. Ar fi proiectat un sistem de 

transport spre domiciliile aces-
tora cît mai nepoluant (autobuze 
electrice, de mici dimensiuni, nu 
turcisme). Din sacii de bani pe 
care șade, ar fi scos niște țechini 
extra programele REMAT pen-
tru a încuraja achiziționarea de 
automobile electrice și hybrid. Ar 
fi putut inventa chiar și un mono-
rai pentru zonă. Ar fi putut face 
o mulțime de lucuri pentru care 
istoria l-ar fi pomenit cu cinstire. 

Dar nu, gospodarului îi sînt 
străine toate acestea. Căpos, vrea 
să trasnforme Brașovul istoric 
într-o enclavă fundamental izolată 
de restul urbei. Să aducă o pată 

de… culoare în deșetul de beton 
pe care îl construiește cu sîrg: pia-
tra cubică. Dar tot deșert și ăsta. 
Un nou deșert împopoțonat cu 
cît mai multe construcții noi care 
iau locul, pas cu pas, paradisului 
de verdeață în care noi, brașo-
venii aici născuți, am copilărit și 
am trăit de generații întregi. Căci 
trapul spre dezvoltare și moder-
nizare, în mintea gospodarului, 
înseamnă betonare, blocizare și, 
mai cu seamă, călcarea în picioare 
a intereselor brașovenilor. Adică 
taman ale celor care cotizează cu 
bani grei la bugetul pe care el, gos-
podarul, șade cu fundul. Am zis!

Gospodarul
Editorial

de Cornelius POPA
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Ipocrizia noastră cea de toate zilele 
și inflexibilul Augustin Lazăr

• IPOCRIZIA E SINONIMĂ FĂŢĂRNICIEI. E MAI MULT DECÂT O MINCIUNĂ, ESTE O 
FORMĂ A TRĂIRII ÎN MINCIUNĂ. IZOLATĂ, IPOCRIZIA POATE STÂRNI ZÂMBETE 
SAU POATE PROVOCA REPROȘURI. Publică, ipocrizia ar fi normal să provoace 
indignare. Ar fi normal, spun eu. Mersul lumii însă mă contrazice.

Tudor ARTENIE

Ipocrizia pe vremea 
comuniștilor servea 
supraviețuirii.

Oamenii se făceau mici. Nu 
toți, dar cei mai mulți dintre ei. 
Mimau respectul pentru par-
tid și pentru iubitul conducă-
tor, înjurând în șoaptă și doar 
printre prieteni de încredere. 
Radio „Europa liberă“ se asculta 
cu urechea lipită de aparat. 
Sistemul strivea pe oricine ar fi 
încercat să fie onest. Așa încât 
ipocrizia era o formă acceptată 
de funcționare a ființei.

Și cerberii sistemului  
preferau ipocrizia.

Mi-e greu acum să îmi 
închipui că activiștii, securiș-
tii, milițienii, procurorii sau 
judecătorii credeau cu adevă-
rat în Ceaușescu și sistemul lui. 

Dar mimau acest lucru foarte 
bine, ei fiind beneficiari direcți 
ai avantajelor acelor vremuri: 
mâncare din belșug, televizor 
color, autoturism, locuințe de 
calitate etc. Dacă poporul mima 
de frică, paznicii sistemului 
comunist mimau pentru avan-
taje. Ipocrizia era generală, iar 
sistemul funcționa.

Disidenții produceau 
disfuncții în sistem. De aceea 
erau înlăturați. 

Disidenții stricau ipocrizia 
tabloului general. Spunând 
onest ceea ce credeau, nu numai 
că produceau un deranj audi-
tiv, dar exista riscul să capete 
adepți. Să apară mai mulți 
curajoși. Prin urmare, erau eli-
minați repede și relativ discret 
din peisaj. Unii la pușcărie, alții 

la spitalul de psihiatrie, alții cu 
domiciliu forțat și, nu în ultimul 
rând, unora le era admis exilul. 
Contau împrejurările, relațiile, 
notorietatea sau susținerea 
internațională.

Ipocriții cei răi îi izolau de 
lumea ipocriților buni pe cei 
care spuneau adevărul și îi 
pedepseau extrem de sever! 
Așa a fost pedepsit Iulius Filip 
de Augustin Lazăr.

Iulius Filip a fost închis la 
Aiud pentru că nu a acceptat 
ipocrizia. Augustin Lazăr, pro-
curor criminalist în 1986, era 
șef al comisiei care ar fi putut 
aproba eliberarea deținutului 
înainte de termen. A refuzat, iar 
Iulius Filip a executat întreaga 
pedeapsă: 5 ani și 4 luni de 
închisoare pentru „propagandă 
împotriva orânduirii socialiste“.

Acum, Augustin Lazăr este 

procurorul-șef al României. 
Al unei Românii democratice 
și libere. Un stat-membru atât 
al Uniunii Europene, cât și al 
NATO. Augustin Lazăr nu are 
remușcări; nu a făcut decât să 
fie un bun ipocrit de serviciu în 
slujba regimului comunist. Felul 
în care a ales să răspundă între-
bării publice despre cazul Iulius 
Filip nu mă surprinde. Ipocriții 
nu au obraz, nu au rușine, nu au 
cum avea demnitate. Și nici nu 
se vindecă.

Dar felul în care o mare parte 
dintre noi acceptă ipocrizia de 
ieri și de azi a inflexibilului pro-
curor comunist este uluitoare. 
Ce-ar fi fost dacă Revoluția din 
1989 ar fi fost înăbușită de apa-
ratul represiv al lui Ceaușescu? 
Ce s-ar fi ales de cariera lui 
Augustin Lazăr? Cui i-ar fi refu-
zat dreptul de a fi liber?

Iulius Filip a fost închis  
la Aiud pentru că nu a 
acceptat ipocrizia.  
Augustin Lazăr, procuror 
criminalist în 1986, era  
șef al comisiei care ar fi 
putut aproba eliberarea 
deținutului înainte de 
termen. A refuzat, iar Iulius 
Filip a executat întreaga 
pedeapsă: 5 ani și 4 luni 
de închisoare pentru 
„propagandă împotriva 
orânduirii socialiste”.
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USR și-a propus să salveze România, dar 
acum România trebuie salvată de USR.

Observăm în ultima vreme un nou 
curent extremist ce începe să ia naștere în 
România, diverse personaje care nu doar că 
uimesc publicul  prin niște declarații total ires-
ponsabile, dar trezesc anumite amintiri dintr-o 
perioadă mult mai sumbră a României.

Prin ultimele acțiuni în spațiul public și prin 
candidații pe care i-a promovat, USR s-a dis-
creditat in totalitate, ajungând de la un partid 
care se auto-cataloga ca fiind noua clasă poli-
tică care urmează să „salveze“ România, la un 
partid cu puternice accente extremiste, care 
promovează valori a   căror  doctrină este pe de 
parte de a fi una democrată.

Faptul că o candidată USR la europarla-
mentare a afirmat că ar trebui să renunțăm la 
proprietatea privată pentru cea comună, des-
chide o dureroasă rană a trecutului,  amintind 
de epoca naționalizărilor comuniste. Faptul 

că această doamnă nu a fost retrasă de pe lista 
USR  ne duce cu gândul că  astfel de idei sunt 
o practică curentă în partid. Putem cita și alte 
idei devenite deja subiecte de amuzament cum 
ar fi „chestiunea fasolei“ .

Pericolul este și mai mare văzând că aceș-
tia și-au propus să ajungă la guvernare. Oare 
aceștia înțeleg ce înseamnă cu adevărat să faci 
administrație la nivel local, (USR nu are nici un 
primar) sau înțeleg  politicile publice de la nivel 
de ministere?

Vorbim despre un partid lipsit de 
viziune, care promovează demagogia 
absolută și care în ultimii ani de 
activitate parlamentară a demonstrat 
că altceva în afară de show-uri ieftine 
pe banii românilor nu știe.

Să susți moțiuni de cenzură fără argumente 
clare - doar prin lozinci ieftine împotriva guver-
nului - să vrei să ajungi la guvernare împreună 
cu „iluștri” din PNL fără un program concret,  
să inciți la ură și dezbinare,  să manipulezi 
românii cu privire la aspecte ce țin de econo-
mie, justiție și să te folosești de acestea  în sco-
puri electorale, asta înseamnă să nu ai respect 
față de români, să fii total iresponsabil fără nici 
măcar o urmă de regret.

Am văzut inițiativa promovată de USR „fără 
penali în funcții publice“. Dincolo de caracterul 
pur propagandistic pe care o are, această iniți-
ativă, oricât de bine au cosmetizat-o, conține 
foarte multe aspecte contrare oricărei judecăți 

sănătoase.  Am să vă dau un singur exemplu. 
Această inițiativă prevede interzicerea obținerii 
unei funcții publice de către o persoană condam-
nată definitiv pentru fapte de corupție. Deci, să 
înțelegem că pentru celelalte fapte grave , omor, 
violență,  nu este vreo problemă,  persoana 
respectivă putând candida, fi aleasă într-o funcție 
publică. Iar această anomalie nu este singura.

 Nu este străin faptul că de multe ori cei 
din USR si PNL nu au recunoscut prezumția 
de nevinovăție catalogând fără scrupule drept 
„penal“, după bunul plac, pe oricine avea un 
dosar deschis la DNA. Nu contează faptul că 
acea persoană cercetată încă nu este condam-
nată definitiv, nu se demonstrează vinovăția  
acesteia, ba chiar, în anumite situații,  este și 
achitată,  singurul scop al USR și PNL (care 
a intrat în acest joc) este să se folosească de 
această împrejurare în bătăliile politice.

 Cât despre semnificația noțiunii de reabi-
litare se pare că și aceasta este străină pentru 
liderii acestor partide. O măsură privativă de 
libertate poate fi însoțită fie de o pedeapsă 
complementară, fie de o măsură alternativă 
care este, atenție, limitată în timp. Iar reabilita-
rea constă în împlinirea unor termene specifice 
ulterioare ispășirii pedespsei, în cazul în care 
aceasta este privativă de libertate. Sunt niște 
noțiuni simple pe care mai marii din „salvarea 
României“ se pare că le-au neglijat. 

Este normal ca după o perioadă de timp, 
stabilită de lege, o persoană să fie reabilitată, în 
consecință,  să poată candida pentru o funcție 
publică,  iar dacă are sprijinul electoratului, de 
ce nu, să o și ocupe.

Cine salvează România de USR?

Penalul

Din toată această 
analiză,  rezultă că 
USR nu are pregătirea 
necesară pentru a face 
parte dintr-un guvern, 
nu au responsabilitatea 
deținerii unor funcții 
publice importante, lipsa 
de experiență și trend-
ul extremist din partid 
spunându-si cuvântul. 
Acest aspect va fi, cu 
siguranță,  semnalat la vot 
de către eletorat. 
Acesta este USR, un partid 
apărut peste noapte, care 
a promis multe, dar care 
și-a arătat adevărata față, 
aceea de manipulatori 
care își slujesc propriile 
interese, asta atunci când 
nu adorm, bineînțeles, de 
la prea multă “muncă” prin 
parlament.

Dragoș DRAGOMIR
Student Facultatea de Drept, 

Universitatea București

Este ceva timp de când acest 
cuvânt ne asaltează ure-
chile și ochii. Repetat con-
stant pe principiile naziste 

perfecționate de Joseph Goebbels: 
„O minciună repetată de o mie de ori 
rămâne o minciună, dar o minciună 
repetată de un milion de ori devine 
adevăr“, cuvântul a inundat și unele 
minți.  Penalul, penalul, penalul.

Folosit la început de cei de la 
USR – PLUS, a fost recent adoptat 
și de cei de la PNL. Probabil și-au 
adus aminte de „principiile“ lor de 
la trecutele alegeri când au decretat 
că „penalii“ nu se vor regăsi pe lis-
tele partidului.

Dar…
Duminica trecută am asistat la 

lansarea candidaților PNL la euro-
parlamentare. Prezentați cu mare 

fast, în frunte cu Rareș Bogdan 
„Orhidel“. Pe scenă, principalii 
actori: candidații, primarii din 
regiune, oameni importanți chi-
purile. Bine hrăniți, bine și scump 
îmbrăcați. Jos pe caldarâm oame-
nii simpli, aduși cu autocarele de 
la Sibiu, Mediaș, Alba Iulia. Și de 
pe unde i-au mai adunat liderii lor. 
Oameni simpli, obișnuiți. Oameni 
ca mine și ca tine. Unii credeau clar 
în principiile liberale, alții… Se 
vedea plictisul și nepăsarea pe fața 
lor. Au venit ca să nu-l supere pe 
don primar al lor.

Să revenim la scenă. Primari, toți 
primarii PNL. Urmașii Brătienilor, 
și printre ei, în prima linie al nos-
tru independent. Adică ăla care nu 
a putut candida din partea PNL 
pe motive de „penalitate“, dar care 
a fost susținut de PNL chiar dacă 
aveau candidat propriu. Plin de 
galben și albastru pe acolo, iar pe 
mine aproape că mă dureau ochii 
de portocaliul celor de pe scenă. 
Și acolo am aflat de la Orhidel că 
George are oraș. Că de, zise omul 
că este fericit că se află în „orașul 

lui George“. Ana are mere, Cristina 
are valoare pere și George are oraș. 
Și ce mai are George? George mai 
are vreo trei dosare penale trimise 
în judecată. Are și niște amânări pe 
o pronunțare. Adică pe o găinărie. 
Căci atâta poate andepandantul 
să facă de unul singur, găinării. 
Alea grele e cu ghidonare, ca să nu 
greșească. 

Acum este ceva ce nu înțeleg 
eu: George ăsta cocoțat pe scenă 
ca o găină pe mormanul de gunoi 
din fundul curții, este PENAL sau 
nu este PENAL? Că conform prin-
cipiilor PNL întreb. Că conform 
Brătienilor, PENALUL nostru este 
mai puțin penal decât PENALUL 
lor? De fapt al nostru nu este 
PENAL, este independent. De fapt 

este George. Doar George.
Și nu mai înțeleg eu ceva! Cum 

este măi George să te agațe ăștia pe 
o găinărie ieftină și nu pe ceva gran-
dios? Nu te doare sufletul? Nu este 
o desconsiderare la adresa ta, care 
ai un oraș? Te simți tu bine când 
auzi pe urmașii penalilor că striga 
către alții: PENALUL, PENALUL, 
PENALUL… Așa ceva!

Alexandru PETRESCU

• IPOCRIZIA E SINONIMĂ FĂŢĂRNICIEI. E MAI MULT DECÂT O MINCIUNĂ, ESTE O 
FORMĂ A TRĂIRII ÎN MINCIUNĂ. IZOLATĂ, IPOCRIZIA POATE STÂRNI ZÂMBETE 
SAU POATE PROVOCA REPROȘURI. Publică, ipocrizia ar fi normal să provoace 
indignare. Ar fi normal, spun eu. Mersul lumii însă mă contrazice
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Aeroportul între mit  
și realitate

Dorim oare cu adevarat aero-
portul Brașov. Eu spun că DA. 
Dorința brașovenilor întrebați 
într-un sondaj de opinie de către 
Banca Mondială și Asociația 

Metropolitană indică pe primul loc aeroportul. 
Ceea ce nu apare în sondaj este când se 

dorește finalizarea acestuia. O întrebare care 
cred că trebuia pusă, chiar dacă intuiesc răs-
punsul. Aeroportul nu trebuie folosit ca armă 

•  LĂSAŢI ORGOLIILE POLITICE LA POARTA AEROPORTULUI

Mihai MOHACI
deputat PSD de Braşov

Pentru un turist, aproape 
orice experiență în zona 
montană a României 
reprezintă o gură de oxi-
gen sau fotografii cu pei-

saje idilice. Însă, viața de zi cu zi a 
locuitorilor din satele de munte 
ale României este dură: înseamnă 
neajunsuri, provocări date de 
climă sau topografie, accesibilitate 
grea, înseamnă depopulare, ple-
carea tinerilor. Cred că toți depu-
tații de Brașov au între prioritățile 
lor măsuri pentru zona montană. 
Timp de doi ani, și eu am avut 
birou parlamentar în stațiunea 
Bran. Cunosc mai bine probleme 
specifice locuitorilor din zona 
aceasta a județului, de la Fundata 
până la Poiana Mărului.

În urmă cu mai mult de un an, 
parlamentarii PSD am inițiat un 
pachet de legi, inclusiv noua lege 
a muntelui. Am definit un set de 
investiții necesare pentru a valo-
rifica agricultura zonei montane. 
Astfel, prin legile zonei montane, 
adoptate în 2018 în Parlament, am 
creat, cu sursă bugetul de stat, o 
serie de scheme care oferă ajutor 
nerambursabil pentru înființarea 
de unități de capacitate mică pen-
tru sacrificarea animalelor și pro-
cesarea cărnii, pentru centre de 
procesare a laptelui, pentru centre 
de colectare/prelucrare fructe de 
pădure, pentru înființarea de cen-
tre colectare, spălare și prelucrare 
primară de piei și lână dar și pentru 
stâne montane.

În 2 aprilie 2019, regulile de 
accesare a schemelor de finanțare 

au fost puse în dezbatere publică 
de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Va urma, 
curând, prima sesiune de depunere 
de proiecte. Pentru brașoveni e 
important să știe că la Bran va func-
ționa Centrul Regional al Agenției 
Zonei Montane, care va avea aron-
date județele Brașov, Dâmbovița și 
Prahova. 

Astfel, dacă aveți în vedere dez-
voltarea unei investiții pentru a 

valorifica produsele specifice din 
zona montană, mai jos redau cele 
mai importante informații despre 
aceste linii de finanțare. Menționez 
că în 2019 acestea au un buget dis-
ponibil de peste 112 milioane lei.

Înființarea unităților de capa-
citate mică pentru sacrificare 
animalelor/procesare a cărnii în 
zona montană

• Schema de ajutor nerambursa-
bil creată prin legea 331/2018

• Bugetul total al schemei de 
finanțare: 72 milioane lei

• Buget petru anul 2019: 20 
milioane lei

Se finanțează: realizarea de uni-
tăţi de capacitate mică pentru sacri-
ficarea animalelor respectiv pentru 
abatorizarea animalelor și menți-
nerea în condiții optime a cantită-
ților de carne rezultate - 1.000.000 
lei; realizarea de unităţi de capaci-
tate mică pentru prelucrarea cărnii 
respectiv prelucrarea și păstrarea/
depozitarea în condiţii optime a 
produselor rezultate urmare prelu-
crării cărnii - 500.000 lei; realizarea 
de unităţi de capacitate mică pentru 
sacrificarea animalelor și prelucra-
rea cărnii - 1.300.000 lei.

Centre de colectare/prelu-
crare de lapte în zona montană

• Schema de ajutor nerambursa-
bil creata prin legea 296/2018

• Valoarea totală eligibilă 
maximă a unui proiect - 1,9 mili-
oane lei

• Bugetul total al schemei - 288 
milioane lei

• Bugetul pentru 2019 al sche-
mei - 33 milioane lei

Centre de colectare/prelu-
crare fructe de pădure, ciuperci, 
plante aromatice și medicinale în 
zona montană

• Schema de ajutor nerambursa-
bil creată prin legea 333 / 2019

• Bugetul total al schemei este de 
316,8 milioane lei

• Bugetul pentru anul 2019 este 
de 32,5 milioane lei

• Valoarea maximă eligibilă, fără 
TVA, permisă pe acest tip de inves-
tiție este de 800.000 lei.

Centre colectare, spălare, pre-
lucrare primară de lână și piei în 
zona montană 

• Schema de ajutor nerambursa-
bil creata prin legea 330 / 2018

• Bugetul total al schemei este de 
24 milioane lei

• Bugetul pentru anul 2019 este 
de 13 milioane lei

Se finanțează: realizarea de cen-
tre de colectare cu o capacitate de 
minim 500 tone -  maxim 2.500.000 
lei; realizarea de centre de colectare, 
spălare şi prelucrare primară lână 
şi piei respectiv pentru colectarea 
lânii şi a pieilor, sortarea, scuturarea, 
spălarea şi uscarea lânii, curăţarea 
pieilor în condiţii optime - maxim 
9.500.000 lei.

Înființarea stânelor montane
• Schema de ajutor nerambursa-

bil creata prin legea 332 / 2018
• Bugetul total al schemei este de 

33,6 milioane lei
• Bugetul pentru anul 2019 este 

de 12 milioane lei
• Valoarea maximă eligibilă, fără 

TVA, permisă pe acest tip de inves-
tiție este de 300.000 lei

Reguli generale de acce-
sare a finanțărilor pentru zona 
montană

• Sesiunile de primire proiecte se 
vor derula în perioada 2019-2021, 
prima urmând a se lansa în perioada 
următoare.

• Ajutorul maxim nerambur-
sabil susținut de la bugetul de stat 
variază între 40% și 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile

• Decontarea se face pentru 
cheltuieli efectuate, in maxim 4 
transe/anual

• Durata de implementare a unui 
proiect de investiție - maxim 2 ani

Anual, prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale, se 
stabilesc amplasamentele în loca-
litățile din zona montană unde se 
realizează tipurile de investiţii men-
ționate mai sus.

Politicile publice susținute de 
PSD în agricultură au început să 
genereze deja performanță. Pentru 
fermierii, antreprenorii din zona 
montană ne dorim ca schemele de 
finanțare de la bugetul de stat, pre-
zentate mai sus, să fie un ajutor sub-
stanțial în valorificarea activităților 
agricole tradiționale, să le faciliteze 
și venituri decente. Dezvoltarea 
investițiilor de către tinerii fermieri 
va fi încurajată prin procentul mărit 
de ajutor nerambursabil. Cred că 
investind în agricultura montană, o 
ramură defavorizată, bugetul de stat 
investește în alimentele montane, 
multe cu potențial de brand, ali-
mente care dețin un loc de cinste în 
gastronomia românească și în expe-
riența turistică livrată de țara noastră.

politică în viitoarele alegeri chiar și cele de 
primar. Hopa, am spune… iar orgoliul poli-
tic în ecuație. De ce nu se poate ca dorința 
cetățenilor să se transforme într-o dorință 
administrativă iar pentru urgentarea lucrărilor 
să se unească bugetul local cu bugetul jude-
țean. Sau, este pe undeva pe acolo o problemă 
internă de partid, de orgolii interne, în sânul 
PNL-ului!? 

Cum este la modă Referendumul, propun 
și eu unul local în care să fie întrebați cetățenii 
dacă doresc asocierea dintre bugetul Primăriei 
Brașov și al Consiliului Județean în vederea 
finalizării rapide a obiectivului aeroport. 

Este o întrebare binevenită că tot sunt banii 

cetățenilor în pista de beton  nefinalizată. Și 
tot au fost pe aceeași scenă săptămana trecută 
cele două bugete locale, braț la braț, cand s-a 
umplut tribuna de manșete albe.

Bani există din moment ce primăria Brașov 
de cel puțin doi ani, rămâne cu un excedent 
financiar de aproximativ 300 de milioane de 
lei la finalul anului și nu este unul minor.

Deci, întrebare pentru Consiliul Județean, 
de ce nu dorește o asociere cu Primăria Brașov 
în vederea urgentării și finalizării acestui 
obiectiv?

Să nu uităm că anul acesta au venit bani și 
de la Guvern pentru prima dată, chiar dacă 
acționar unic este numai Consiliul Județean. 
Vor veni și pe viitor cu ajutorul parlamenta-
rilor PSD și UDMR, însă așa cum s-a văzut 
nu prea a existat dorința primirii acestor bani. 
Pe PNLiști i-a luat chiar prin surprindere, în 
sinea lor acele orgolii de care făceam vorba 
s-au exacerbat la maximum.

Am spus-o mereu și o sa mă repet, des-
pre aeroport aud din anul 2000, de pe vre-
mea lui „nenea Iancu (Vespasian) și Aristotel 

(Căncescu)“ și spun că aeroportul nu mai este 
al politicului brașovean este numai al cetățe-
nilor care și-l doresc. De aceea administrația 
locală împreună cu cea centrală sunt slujbași 
privind dorințele brașovenilor. Nu mai tre-
buie jucat la ruletă aeroportul, împins într-o 
așa zisă zonă a alegerilor ce urmează și chiar 
folosit ca argument pentru cetățeni și la urmă-
toarele alegeri, prin dorința unuia sau altuia în 
candidatura la primăria municipiului Brasov.

Finalizarea obiectivelor din aeroport sunt 
importante, trebuie trecut rapid de stadiul 
actual, pentru că sunt fonduri suficiente în 
primul rând la Primăria Brașov.

Și, sper că la finalizare cineva care nu este 
răuvoitor să nu pună întrebarea cu unde se 
află diferența de zecile de hectare până la cele 
200 câte au fost inițial în primele acte norma-
tive dar asta numai după ce decolează primul 
avion de pe pistă. 

Avem dreptul să cunoaștem toate infor-
mațiile și parametrii tehnici ce stau la 
baza construirii dorinței brașovenilor...
AEROPORTUL.

Soluții noi de finanțare pentru agricultura localităților de munte

Roxana MÎNZATU
deputat PSD de Braşov
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• CE PUTEA FACE 
UN PĂRINTE CU 
84 DE LEI PE 
LUNĂ, CÂT ERA 
ALOCAŢIA PENTRU 
UN COPIL PÂNĂ 
LA 31 MARTIE? 
PUTEA CUMPĂRA 
DULCIURI, CÂTE 
CEVA DE ÎMBRĂCAT, 
CAIETE, CREIOANE, 
POATE CHIAR 
CÂTEVA JUCĂRII… 
Fiecare părinte îşi 
are socotelile lui şi 
stabilieşte priorităţile 
în cheltuirea acelei 
sume de bani. 
Ce poate face un 
părinte cu 150 de lei 
pe lună, cât va primi 
pentru fiecare copil, 
începând cu  
1 aprilie? 
Semnificativ  
mai mult!

PSD poate. Guvernul poate

Cum ar fi fost dacă de 
această creștere ar fi 
beneficiat românii care 
se gândesc acum la 
perioada Paștelui, cu 

bucuriile, dar și cu cheltuielile sale? 

Am să-i las pe părinţi să(-și) răs-
pundă, chiar dacă nu depindea de 
ei acest aspect…

În calitatea mea de senator al 
României am mai lansat public 
întrebarea către artizanul acestei 
întârzieri, în aplicarea legislaţiei 
care prevede creșterea alocaţiilor. 
Îl întrebam la vremea respectivă, 
pe președintele Klaus Iohannis, 
când are de gând să-și ceară scuze 
românilor pentru întârzierea buge-
tului. Această tărăgănare, și nu mă 
refer doar la vorba prezidenţială, ci 
mai ales la amânarea promulgării 
bugetului, a făcut rău. Le-a făcut 
rău părinţilor care așteptau alocaţi-
ile mărite, le-a făcut rău primarilor 
care ar fi vrut să demareze investi-
ţiile angajate prin buget. Ne-a făcut 
rău nouă, brașovenilor, care avem 
repartizate 23 de milioane de lei, de 
la Guvern, pentru Aeroport. Pentru 
că, presupun, chiar dacă semnalele 
politicianiste transmise de preșe-
dintele PNL Brașov au fost că suma 
este prea mică, el are pregătite fac-
turile pentru ceva lucrări făcute la 
această investiţie mult așteptată!

Știţi de ce este de-a dreptul ener-
vantă atitudinea lui Klaus Iohannis? 
Pentru că nu e prima data când 
pune piedici, doar de dragul de a 
spune că PSD nu este în stare să 
facă!

În august, anul trecut, Guvernul 
a pus în dezbatere publică proiec-
tul de rectificare a bugetului. Erau 
două lucruri importante în acel 
proiect. Unul era important pentru 
președinte, căruia i se lăsau în buget 
doar banii pe care putea să-i cheltu-
iască, adică acele cheltuieli angajate. 
Iohannis a ieșit să protesteze într-o 
conferinţă de presă, spunând că 
nu poate organiza anumite eveni-
mente. Al doilea lucru din rectifica-
rea bugetară era important pentru 
cetăţenii din categoriile vulnerabile: 
copiii și mamele. Ministerul Muncii 
solicita suplimentarea, cu circa 450 
de milioane de lei a filei de buget 
pentru plata alocaţiilor pentru 
copii, a indemnizaţiilor de creștere 
a copilului și a stimulentelor de 
reinserţie pentru mamele care revin 
mai devreme în activitate, pentru 
că, veste bună, crescuse numărul 

de beneficiari ai acestor servicii. Iar 
amânarea rectificării bugetului se 
traducea prin întârzieri în livrarea 
acelor sume.

Luna mai va aduce prima plată 
majorată a alocaţiilor. Cei care au 
copiii în vârstă de sub doi ani sau 
copii cu dizabilităţi până la împli-
nirea vârstei de 18 ani, vor primi, în 
loc de 200 de lei, 300 de lei. Pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 2 și 
18 ani, mandatul poștal sau vira-
mentul pe card nu va mai fi de 
84 de lei, ci de 150 de lei. Fiindcă 
vorbeam mai devreme de categorii 
vulnerabile, una dintre ele este cea 
a pensionarilor. Nu voi spune și eu 
ce majorări îi așteaptă pe cei care au 
muncit în condiţii grele, dar vă asi-
gur că toţi pensionarii vor beneficia 
de creșterea punctului de pensie, de 
la 1 septembrie. Și asta pentru că ne 
ţinem de promisiunea de a asigura 
un trai decent celor care au muncit, 
dar și datorită faptului că sunt bani 
pentru a face acest lucru. Bugetul 
de pensii are excedent pentru că 
PSD a luat acea măsură inteligentă, 
de transfer al contribuţiilor de la 

angajator la angajat. În acest fel, au 
apărut niște sume care ar fi trebuit 
să fie tot timpul în buget. Iar din 
acei bani, PNL propunea, aiuristic 
și demagogic, să fie crescute alo-
caţiile. Dar „dictatura majorităţii“ 
cum mai este numită alianţa consti-
tuită democratic, a venit cu soluţia 
corectă și a impus-o prin vot. Adică 
spiritul practic și experienţa în 
guvernare s-au văzut și aici, în detri-
mentul tragerii de timp și al dema-
gogiei liberale. La dezbaterile pe 
buget, Liviu Dragnea a iniţiat și sus-
ţinut atât un amendament corect de 
majorare a alocaţiilor, cât și modifi-
carea legii plafoanelor, astfel încât 
această măsură să devină posibilă.

De fapt, la asta se reduce, în ulti-
mii ani scena politică.

PSD are soluţii, programe și se 
ţine de cuvânt. Aţi văzut, din par-
tea cealaltă, ceva concret și coerent, 
altceva decât „Jos“, „Huo“, sau mai 
prezidenţialul „Pesedeeee nuuuu 
poaaaate“? Românii, însă, încep să 
vadă cum lucrurile pe care le cereau 
politicienilor prind contur. PSD 
poate. Guvernul poate.

Marius DUNCA
senator PSD de Braşov

Zilele acestea am vorbit despre ado-
lescență, de multă vreme nu am mai 
vorbit, depre securitate și despre 
Revoluție, despre sistemul opresiv 
din perioada comunistă, despre 

amintirile fiecăruia. Nu eram decât o adoles-
centă în vremurile acelea, un copil atunci când 
au venit ,,niște domni“ care aveau de vorbit 
,,ceva important“ cu mama. Mi-am amintit 
de perioada în care mama trăia cu calmante. E 
prea mult, domnule Lazar, e prea de tot“ 

M-am întrebat, tot în aceste 
zile, ce mai e onoarea, o mai are 
vreunul dintre noi?! 

Sunt procurori destoinici în țara asta, care 
își fac meseria onest, cărora nu le este teamă 
de ,,răspunderea magistraților“ pentru că  
administrează dosare bazate pe probe. Unde 
or fi acei procurori? De ce nu candidează la 
funcții înalte? Mi-am răspuns singură, pentru 
că acei procurori știu ce-i dedesubt, cunosc 
statul subteran și sistemul creat în acești 30 de 
ani, de ,,băieții deștepți“ care nu se văd, nu se 
aud, dar se simt al naibii de tare! Și cât tupeu 
să ai tu, Augustin Lazăr, să candidezi în conti-
nuare pentru cea mai înaltă funcție între pro-
curori. Ce-i cu noi? Demonizăm medicii, când 
există profesioniști adevărați printre noi, știu 
sigur că măcar o dată i-ați întâlnit, demonizăm 

profesorii, când fiecare dintre noi a avut măcar 
un exemplu bun, de dascăl adevărat, demoni-
zam judecători, când există profesioniști, iar 
acum spunem că Lazăr e procuror comunist. 
Nimic mai greșit! Lazăr e Lazăr și nimic nu 
îl scuză pentru trecutul tenebros. Să plece, 
nimic altceva, să-i lase pe cei mai tineri, mai 
profesioniști și sigur mai independenți, să-și 
facă treaba. Dar să ia cu el toată infrastructura 
putredă, ascunsă și murdară. Cât despre noi, 
cred că e timpul să fim profesioniști, să fim 
corecți, să fim onești și să punem ,,osul“ la 
treabă și să nu uităm: nu putem fără procurori 
și nu putem fără politicieni. Dar să fie și ei pro-
fesioniști, corecți și să pună ,,osul“ la treabă.

Lazăr e Lazăr și nimic  
nu îl scuză pentru trecutul tenebros

Laura BRATOSIN
președinte organizația

municipală ALDE Brașov
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Iohannis, brânza și americanii

Senatul și Camera 
Deputaţilor s-au reunit, 
într-o ședinţă solemnă, 
dedicată aniversării a 
15 ani de la aderarea 

României la NATO și 70 de ani 
de la înfiinţarea Alianţei Nord-
Atlantice. De la tribună, președin-
tele Klaus Iohannis nu a putut să 
se abțină – nici cu această ocazie 
– să nu atace guvernarea PSD, 
care, în opinia sa, nu se ridică la 
inaltimea momentului. De parcă 
are ceva NATO cu prefectura. În 
replică, premierul Dăncilă l-a acu-
zat pe Iohannis că este în campa-
nie electorală. Am mai spus-o și 
cu alte ocazii, câtă vreme Iohannis 
este președintele tuturor româ-
nilor, demnitate care îl obligă la 
neutralitate, opoziția e cea che-
mată să critice și să sancționeze 
prin mijloace democratice dera-
pajele, excesele sau politicile de 
guvernare ale puterii.România are 
nevoie mai mult ca oricând de un 
președinte care să unească, nu să 
dezbine națiunea.

Iohannis a adoptat o atitudine 
și un discurs belicos la adresa 
principalului partid de guvernă-
mânt, transformându-se într-un 
veritabil agent electoral al opozi-
ției. Criticând și negând constant 
performanțele Guvernului, induci 
și în ochii partenerilor occidentali 
o stare de neîncredere și un pro-
fund dispreț față de România, o 
țară prezentată de proprii ei con-
ducători ca fiind coruptă, negu-
vernabilă, măcinată de conflicte 
interne, o țară la periferia Europei 
și a istoriei, care nu merită să stea 
la aceeași masă cu marile puteri 
europene. Dacă azi Bruxelles, 
Paris, Berlin sau Washington nu 
mai dau doi bani pe România, 
de vină sunt tocmai conducătorii 
noștri, care, timp de 30 de ani, nu 
au apărat-o și promovat-o, ci doar 
au defăimat-o. Prin acest com-
portament al lui Iohannis, vom 
ajunge în curând să-l regretăm 
pe Băsescu. Cel puțin fostul pre-
ședinte, în momentele solemne, 
la care participau reprezentanții 
Corpului diplomatic, ai mediului 
academic și confesional, nu poli-
tiza evenimentul. Iohannis tre-
buia să tacă inteligent sau să vor-
bească exclusiv despre aderarea 
României la NATO, cu avantajele 
și eventual dezavantajele ei.

România, la stadiul  
de tras cu praștia

Cei pe care Iohannis, hașta-
giștii, USR-iștii și corporatiștii 
îi înfierează cu atâta mânie capi-
talistă sunt tocmai cei care, în 
anii 2000, au negociat și semnat 

aderarea României la NATO și 
ulterior la Uniunea Europeană. 
„Ciuma roșie“ are meritul incon-
testabil de a fi pus România pe 
această traiectorie euroatlantică. 
Costul pe care România, o țară 
săracă comparativ cu marile puteri 
economice și militare membre 
NATO, a înțeles să-l plătească 
începând cu 2017 este mare. 2% 
din PIB. Asta înseamnă vreo 4 
miliarde euro anual buget pentru 
aparare, în realitate pentru înar-
mare. Azi, din cei 29 de membri ai 
NATO, doar patru țări au bugete 
pentru armata egale sau mai mari 
de 2%. Germania, cea mai mare 
economie din zona euro, o țară 
cu un PIB de 3.400 miliarde euro, 
și-a propus, ca, până în 2024, 
să ajungă la 1,4% din PIB pen-
tru aparare! Nici Italia, Spania, 
Portugalia, Franța, Danemarca, 
Olanda, Belgia, ca să dau doar 
câteva exemple, nu alocă 2% din 
PIB. Mai trebuie să înțelegem că 
marile puteri militare ale lumii 
cheltuie, în fiecare an, peste 1.700 
miliarde dolari pentru Apărare. 
Cu 4 miliarde euro alocați de 
Guvernul României Ministerului 
Apărării nu vom ajunge nici într-o 
sută de ani lumină să recuperăm 
decalajul de înzestrare dintre noi 
și marile puteri militare. SUA 
alocă, în fiecare an, peste 700 
miliarde dolari pentru Apărare. 
Asta înseamnă de aproape patru 
ori PIB-ul României și de 13 ori 
bugetul țării. China are bugete 
pentru Apărare de peste 150 mili-
arde dolari anual și Rusia de peste 
70 miliarde dolari. Cu toată majo-
rarea bugetului Apărării, România 
rămâne în continuare la stadiul 
de tras cu praștia sau arcul cu 
săgeți. În era războaielor hibride 
și digitale, noi suntem, raportat la 
capabilitățile de apărare, precum 
in vremea lui Ștefan cel Mare. Ne 
rămâne doar să aprindem focurile 
pe dealuri, să batem toaca și să 
chemăm țăranii la luptă cu furcile 
și topoarele din bătătură. Armata 

Română numără vreo 60.000 de 
combatanți, cu tot cu secretare, 
contabile, amante și alte ama-
zoane din dotare. Până tragem 
piedica de la Kalașnikov sau de la 
Carpați, marele urs siberian e deja 
instalat confortabil în fotoliul de 
la Cotroceni sau de pe Victoriei. 
Dar și asta este o poveste care ține 
de propagandă și de justificarea 
majorării cheltuielilor pentru apa-
rare: ne atacă rușii. Eu sunt scep-
tic vizazi de un atare scenariu. Ce 
să ia după noi? Sărăcie, prostie, 
lene și hoție au și ei. Ce am avut 
de dat, am dat singuri după 90’.
Azi, România e o țară secătuită de 
resurse și de potențial.

Tehnica militară la preț 
dublu fata de vecini

În ultimii doi ani, s-au pus la 
bătaie 8 miliarde euro pentru 
achiziția unor sisteme de apărare, 
Patriot și Himars, pentru con-
strucția unor corvete și repararea 
celor două fregate, achiziționate 
de România în urmă cu 15 ani de 
la britanici, pentru a ridica și ei 
mânuța la primirea României în 
UE. Și polonezii și cehii, până și 
ungurii recurg la achiziție de echi-
pamente militare din import. Dar 
nu o fac dintr-o singură sursă, fără 
negociere și fără licitație. Ei cum-
pără aceleași lucruri ca și noi, doar 
că la jumătate de preț. Nu am fost 
în stare la toate aceste contracte 
să introducem măcar o clauză de 
offset. Adică să obligăm furnizo-
rii ca o parte din echipamente, 
subansamble ori mentenanța sis-
temelor să se facă în România. 
Avem o bună tradiție în industria 
de armament. În 1989, eram al 
patrulea exportator de armament 
din lume. Câtâ vreme Ministerul 
Apărării nu lansează comenzi la 
intern, uzinele românești sunt în 
pragul falimentului. Prin bugetul 
Ministerului Economiei, în fiecare 
an, alocăm uzinelor de armament 
între 50 și 100 milioane lei pentru 

a le acoperi pierderile. Ca efect al 
dezindustrializării, apelăm masiv 
la importuri, inclusiv de tehnică 
militară. Finanțăm milioane de 
locuri de muncă în alte țări.

Românii, carne de tun 
pentru unii și ținte 
pentru alții

Suntem foarte voluntari când e 
vorba de a da și complexați când 
e vorba de a cere. Ne-am transfor-
mat în carne de tun pentru ame-
ricani și în ținte pentru teroriști, 
participând cu trupe în teatre de 
operațiuni din țări în care România 
nu are interese economice sau 
de altă natură și am permis ope-
raționalizarea unor baze militare 
americane pe teritoriul României. 
SUA, cea mai mare economie a 
lumii, e doar pe locul 11 în topul 
investitorilor străini din România. 
Schimburile comerciale bilaterale 
sunt la 1%. Deși suntem „parte-
nerul strategic de suflet“, românii 
stau în rând, la coadă, cu ceilalți 
cetățeni din lumea a treia pentru a 
obține viză de intrare pe tărâmul 
făgăduinței. Probabil, ar fi fost 
mult mai înțelept să ne fixăm mai 
bine prioritățile. Evident că locul 
României e în NATO și UE. Dar 
să nu epatăm mai mult decât ne țin 
curelele. România mai degrabă are 
nevoie de spitale noi și bine dotate 
cu aparatura ,de școli moderne, de 
drumuri și autostrăzi, de fabrici și 
uzine, decât de rachete și bombar-
diere. Să nu uităm că, în România, 
7 milioane de români trăiesc în 
sărăcie și că, din aceeași cauză, 
alți 4 milioane de români au fost 
constrânși să ia calea exilului. 
Alocarea a 2% din PIB pentru 
Apărare este mult și prin raportare 
la contribuția României la bugetul 
comun al Uniunii Europene,care 
e doar de 1%. Am cotizat cu 15 
miliarde euro la bugetul UE dar 
am primit la schimb de trei ori 
mai mult.Adica vreo 40 mili-
arde euro fonduri europene 

nerambursabile. 87% din expor-
turile României sunt cu țările din 
Uniunea Europeană. Deci iată 
că această contribuție face sens 
din punct de vedere economic și 
social. Până la urmă, este vorba 
de negustorie. Din păcate, stim că 
românul dintotdeauna a fost un 
prost negustor. Ce încă n-a aflat e 
ca brânza e pe bani. Mai ales când 
o vinde.

Remus BORZA
deputat de Braşov

Cu toată majorarea 
bugetului Apărării, 
România rămâne în 
continuare la stadiul 
de tras cu praștia sau 
arcul cu săgeți. În era 
războaielor hibride și 
digitale, noi suntem, 
raportat la capabilitățile 
de apărare, precum in 
vremea lui Ștefan cel 
Mare. Ne rămâne doar 
să aprindem focurile pe 
dealuri, să batem toaca 
și să chemăm țăranii 
la luptă cu furcile și 
topoarele din bătătură. 
Armata Română 
numără vreo 60.000 
de combatanți, cu tot 
cu secretare, contabile, 
amante și alte 
amazoane din dotare. 
Până tragem piedica 
de la Kalașnikov sau de 
la Carpați, marele urs 
siberian e deja instalat 
confortabil în fotoliul 
de la Cotroceni sau de 
pe Victoriei. Dar și asta 
este o poveste care 
ține de propagandă și 
de justificarea majorării 
cheltuielilor pentru 
aparare: ne atacă rușii. 
Eu sunt sceptic vizazi 
de un atare scenariu. 
Ce să ia după noi? 
Sărăcie, prostie, lene 
și hoție au și ei. Ce 
am avut de dat, am 
dat singuri după 90’.
Azi, România e o țară 
secătuită de resurse și 
de potențial.
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UE, nu UE, vremea 
timmermanului trece…

• LA MOMENTUL ADERĂRII LA UE, MAI MULT PE FURIȘ, CĂ PLEBEA VEDE MULTE, DAR PRICEPE 
PUŢINE, ROMÂNIA A TRANSFERAT O PARTE DIN ATRIBUTELE SALE SUVERANE CĂTRE 
BRUXELLES. REPET: A TRANSFERAT O PARTE. Nu a cedat, nici nu a renunţat la suveranitatea sa în 
ansamblu, ori la acele elemente ale suveranităţii transferate către UE

Am admis, la acel 
moment, că legislația 
noastră va fi conectată 
la cea europeană, că 
ansamblul nostru de 

norme va respecta cadrul definit 
la nivelul UE. Dar nicio secundă 
nu am acceptat – cel care ar fi 
semnat și cei care ar fi ratificat un 
astfel de acord ar fi fost buni de 
pușcărie pentru înaltă trădare- 
abolirea suveranității, instituirea 
unui raport de vasalitate între sta-
tul român și tot felul de nimeni 
de câlți, nicio clipă nu am admis 
că România nu mai poate legifera 
conform cu propriile priorități sau 
că statul român va înceta să apere 
interesele noastre vitale.

Toate ocultele cârdășii, tot șirul 
de gesturi de dezgustător servilism 
față de orice îngălat cu pașaport al 
vreunui stat occidental, slugărnicia 
căcăcioșilor politicieni și o foarte 
bizară gimnastică a serviciilor au 
făcut ca raporturile noastre cu 
instituțiile europene și cu impor-
tanți parteneri europeni să fie 
zdravăn alterate. În mod constant, 
România a fost (și este) tratată nu 
cu o totală lipsă de respect, dar 
cu nesimțire și cel mai supărător 

dispreț. Pentru că s-a putut, pentru 
că la orice interferență – oricât de 
ilegitimă, oricât de impertinentă- 
a oricărui puțoi cu nume străin, 
reprezentanții statului român s-au 
făcut preș. A devenit, deci, cutu-
miar ca orice terchea-berchea de pe 
la Bruxelles să își exerseze bolta în 
lansarea flegmei pe România – nici 
Ungaria nu e scutită de acest trata-
ment, dar cu mai mare prudență, 
pentru că Budapesta ripostează.

Tot ce e inadmisibil în statele 
din care vin acești neisprăviți, e 
nu doar admisibil, dar imperativ 
când vine vorba de România. E 
de neimaginat să soliciți vreunui 

guvern occidental oprirea unui 
proces penal. Dar o poți face când 
e vorba de România. E de neimagi-
nat să-i spui lui Macron că trebuie 
să… orice. Dar o poți face când 
e vorba de ăia… de români. De 
ce fac ei asta? Care sunt motivele 
pentru care sar cu atâta zel în apă-
rarea unor personaje sulfuroase? 
Din ce cauză insistă pentru con-
servarea unui ansamblu de norme 
penale care ar fi absolut inaccep-
tabile în statele lor? Am mai răs-
puns la întrebările astea. Pentru 
că au investit enorm în mecanis-
mul acesta robust de invalidare a 
deciziei politice! Nicio clipă nu a 

fost vorba despre o autentică luptă 
împotriva corupției, dimpotrivă, 
tot acest scandalos eșafodaj a fost 
ridicat tocmai pentru a promova 
cea mai scârboasă și apăsătoare 
corupție, una prin care tot ce repre-
zintă interes românesc este decapi-
tat, în vreme ce interesele lor sunt 
protejate, adversarii lor lapidați, 
iar afacerile multinaționalelor care 
îi țin la țâță înfloresc nestânjenite, 
încălcând orice regulă, dar benefi-
ciind de impunitate. În același timp 
s-au putut asigura că puterea poli-
tică poate fi controlată, că va func-
ționa doar conform intereselor lor, 
nu conform intereselor noastre.

Și s-au găsit destui de pe aici 
gata să-i slujească zelos pentru 
un scuipat mai moale și niscaiva 
privilegii.

Aud vorbindu-se, tot mai des, 
despre ieșirea noastră din UE. Asta 
e o prostie. Nu am avea nimic de 
câștigat, ci doar de pierdut. Nu, 
soluția nu e atât de simplă, nu ieși-
rea din UE e calea, ci renunțarea 
la păcătoasa noastră slugărnicie, 
redefinirea raporturilor noastre 
cu UE. Și mai ales regândirea sis-
temului european de alianțe. În 
loc să stăm mereu în genunchi în 
fața Germaniei sau Franței, n-ar fi 
rău dacă am găsi căi de apropiere 
de Ungaria, Cehia, Polonia sau 
Slovacia. Ori, mai nou, Italia. Țări 
cu care avem multe în comun, 
care se izbesc de același tip de pro-
bleme, dar care au avut o atitudine 
mai demnă. Împreună chiar putem 
construi, în interiorul UE, un bloc 
solid, greu de urnit.

Și mai putem avea grijă ca, la 
viitoarele alegeri, cât mai puține 
voturi să plece către obscenitatea 
numită PPE. Și nu, nici socialiș-
tii europeni nu sunt mai isprăviți. 
Vrăjeala etichetelor aruncate de 
golanii de la Bruxelles și promo-
vate rapid de propaganda media-
tică poate păcăli niște nărozi, dar 
extremismul nu e la Orban. Nici la 
Salvini. Orban nu a îndrăznit să le 
spună olandezilor ce să facă în țara 
lor. Nici nu le-a cerut să înceteze 
procese penale. Orban are doar 
vina de a fi ales să fie premierul 
Ungariei, nu sluga Germaniei. 

Daniel BEJAN

As
ta

 e
 to

t? Gata? Asta e tot? Ne-ați arătat niște liste 
de candidați și ne-ați spus: ăștia sunt! Și 
gata, acum vă așteptați să vină voturile. 
Pentru că de voturile alea depind lefu-
rile ălora de pe listă, viitoarele lor pensii 

rotunjoare și niscaiva parale pentru partid. Dar, acum 
pe bune, asta e tot?

Da, bine, ați mai făcut ceva. V-ați lipit pozele pe 
garduri, pe ziduri dărăpănate, pe foi lungi de plastic 
întinse deasupra drumurilor pline de gropi. Dar că 
gardurile alea stau să cadă, că zidurile alea sunt doar 
ruine, că drumurile acelea sunt desfundate n-ați 
văzut? N-ați văzut, că nu călcați pe acolo; aveți fra-
ieri care bat drumurile alea și lipesc pozele voastre pe 
acolo. Și de ce rânjiți ca idioții în pozele alea? Vă întreb 
foarte serios. De ce rânjiți? Chiar mă interesează să 
aflu motivul bunei voastre dispoziții. Viitoarea leafă, 
nu? Asta e tot?

Nu dau doi bani pe pozele voastre, afișele voastre 
colorate și rânjetele voastre tembele. Vreți un vot? 
Mergeți voi, acolo, lângă zidul ăla de pe care a fugit 

toată tencuiala! Nu vă cer să-l reparați, doar să stați 
acolo. O zi. Încruntați, fără să rânjiți ca idioții. Stați 
acolo, cu plăcuța atârnată de gât pe care scrie că vreți 
voturi. Și răspundeți la tot ce au să vă întrebe cei care 
trec pe lângă voi, nu propagandistul pe care îl porecliți 
jurnalist și care vă ia interviuri cordiale, că doar i-ați 
făcut angajat nevasta/cumnatul/plozii unde trebuie. 
Marș lângă ruină dacă vreți voturi!

Asta e tot? Voi sunteți buni și ceilalți răi. Pentru 
că așa spuneți voi. La fel zic și ăilalți. Și vă cred, și pe 
unii, și pe ceilalți, pe jumătate. Partea cu „bunii“ n-o 
cred. Dar asta e tot? Cred că raporturile dintre noi 
sunt fundamental greșite. V-ați învățat că la patru ani, 
la cinci ani sau când vi se mai scoală vouă, îmi trimiteți 
poze cu rânjetele voastre (de ce mama dracului rânjiți 
în pozele alea?) și factura pentru următorii patru ani, 
cinci ani. De ce nu cereți voturile ălora cu care vă fre-
cați țoalele de firmă toată ziua, pe holuri, prin lifturi, 
prin studiouri, ăia care rânjesc tembel ca și voi ?

Și n-am niciun chef să-mi spuneți pe cine vreți voi 
să băgați la pușcărie. Sau să scoateți din pușcărie. În 

afară de pușcărie despre ce mai sunteți în stare să vor-
biți? Pentru că România e toată, de la un capăt la altul, 
o pușcărie. Din care unii mai scapă. Pentru că astea 
sunt opțiunile pentru ăia care nu rânjesc în poze: puș-
căria națională sau culesul căpșunilor.

Vă mai întreb o dată: de ce rânjiți în pozele  
alea cretine?

Deci asta e tot? Rânjetele și listele de candidați? Nu 
trebuie să-mi spuneți cât costă biletul de metrou, vră-
jelile astea țin la alți fraieri. Nu merg cu metroul. Nici 
voi. Dar spuneți-mi ce mașini aveți voi, de nu se rup 
prin gropile din asfalt. Și unde mama dracului găsiți 
voi locuri civilizate de parcare când nu mergeți cu 
mașina pe care v-o plătesc eu. Și scutiți-mă de căcatul 
cu proiectul european și ce mare lăbăreală o să faceți 
voi în privința asta. Să vă aud cum e cu proiectul româ-
nesc: asfalt, ziduri, școli, spitale, curâțenie. Pentru că 
nu, asta nu e tot. Asta credeți voi că e tot. Cu pozele 
voastre rânjite.

Până vă vin mințile la cap, nu vreau să vă mai aud cu 
„hai la vot!“, că vă răspund cu „hai sictir!”.
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Povestea fabuloasă a lui Iosif Strassman, 
bucătarul regal trimis de comuniști  
la o cantină muncitorească

Timp de mai bine de un 
secol mâncarea târgo-
veață, urbană, româ-
nească a împrumutat 
definitiv și ireversibil 

hălci din finețea și tehnicile gastro-
nomiei franțuzești. Era și normal, 
după o perioadă în care ne dedul-
cisem cu șerbeturi, pilafuri și ghi-
veciuri orientale să ne năpustim 
hămesiți asupra bucatelor euro-
penești la care bălisem îndelung. 
Se întâmpla asta după Tratatul 
de la Adrinopol, deși, pe ici, colo, 
prin cuhniile domnești mai găseai 
și înainte câte un bucătar francez 
ori italian care așeza burdihanele 
domnilor și boierilor de pe la noi 
în rândul lumii vestice. Dar după 
1829 influența începe să prindă 
contur clar, ba chiar apar și primele 
cărți de bucate scrise și traduse de 
o generație francofilă și francofonă.

Vulgarizarea rețetelor străine 
începe cu primele două cărți de 
bucate tipărite în Moldova. „200 

rețete cercate de bucate, prăjituri și 
alte trebi gospodărești. Tipărite cu 
cheltueala și îngrijirea unei socie-
tăți de iubitori de înaintirea și stră-
lucirea neamului Românesc“, de 
Mihail Kogălniceanu și Costache 
Negruzzi, Iașii, 1841 și „Rețete 
cercate în număr de 500 din bucă-
tăria cea mare a lui Robert, Întâiul 
Bucătar al Curții Franției, potri-
vit pentru toate stările. Tradus de 

Postelnicul Manolachi Drăghici. 
Iașii, Tipografia: Institutul 
Albinei, 1846. Dacă în cazul pri-
meia vorbim și de o adaptare a lor 
mai pe gustul moldovenesc, cea 
de a doua este o traducere fidelă a 
textelor.

Astfel ajung delicatese celebre 
pe masa multor boieri mai mari și 
mai mici dar și în sufrageriile negus-
torilor de tot soiul. Dar, în timp ce 

mulți căznesc tigăile și oalele pen-
tru a o scoate la capăt cu prepara-
tele cerute de stăpânele caselor, 
alții transformă bucuria gătitului 
în artă. Ca orice epocă, și aceasta 
are parte de personaje notabile 
dar, printre toți bucătarii și bucă-
tărașii țării doar unii și schimbă, 
prin munca lor, vremurile. I-aș 
aminti aici în ordine cronologică 
pe Dincă – țiganul bucătar școlit la 
Paris în restaurantul din Rue de la 
Paix condus de Felix Durijot, fostul 
bucătar al detronatului rege Louis-
Phillipe care a vremelnicit dezrobi-
rea etniei în Moldova, pe Grigore 
Capșa, care a învățat meserie la 
renumita „Casa Boissier“, primul 
nefrancez căruia i s-a îngăduit să 
participe la Expoziția de la Paris și 
pe Iosif Strassman, bucătar al Casei 
Regale a cărui poveste fabuloasă 
încerc să o scriu mai jos.

Dar până să ajungem la el vă rog 
să îmi faceți acest mic hatâr de a vă 
prezenta și contextul ajungerii per-
sonajului nostru la Curtea Regală. 
Vizita în România a Împăratului

Franz Joseph (16 septembrie 
1896, la patru ani de la căsătoria 
Mariei cu Ferdinant I, pe atunci 
principe moștenitor) a ocazionat și 

prima vizită a ducelui de Edinburg 
Alfred Ernest Albert de Saxa-
Coburg și Gotha tatăl viitoarei 
regine.

„(…) Papa bineînțeles fu găz-
duit în casa noastră și îmi aduc 
aminte că i-am făcut o ciudată 
rugăminte să-și aducă cu el bucă-
tarul. Papa a răspuns glumind, că i 
se ceruse adesea să ia cu el un pri-
eten, o pușcă sau o undiță, dar că 
era întâia oară când fusese poftit cu 
bucătar cu tot, însă îl va aduce.

Pricina acestei rugăminți neo-
bișnuite era că în casa noastră 
de curând întemeiată erau întot-
deauna neînțelegeri cu bucătarii. 
Parcă era un făcut, un împlineau 
niciodată anul la noi, și uneori 
mă găseam destul de încurcată, 
căci casa noastră era foarte mare 
și foarte greu de pus pe roate (…) 
Generalul Robescu, șeful casei 
noastre, de altfel un om foarte plă-
cut, nu era nicidecum în stare să 
descurce greutățile pricinuite de 
meșterii culinari.

Ajunsese de pomină în familie 
pentru că nu-i puteam ține multă 
vreme, și mama mă necăjea mereu 
din această cauză. Ba într-un rând 
puserăm rămășag că de izbuteam 

Oameni care ne-au schimbat gastronomia

numărul 61, aprilie 2019

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.

Cosmin Dragomir
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să țin bucătarul până la anul nou 
îmi va da o acuarelă italienească, a 
ei, pe care o doream de mult. Îmi 
câștigai acuarela, dar n-aș putea să 
jur că bucătarul a stat la noi mult 
după 1 ianuarie.

Bucătari de toate soiurile și de 
toate neamurile se perindară neîn-
cetat în primii ani: un rus care voia 
să se îmbogățească prea repede, 
un german care era întristător de 
nepriceput, un francez care se 
credea poet, ascundea muzicuțe 
în budinci și arăta cu lipsa de stă-
pânire a firii lui latine că nu putea 
suferi pe Generalul Robescu, un 
polonez bolnav de degerături la 
degete și un ceh care nu se împăca 
cu nevastă-sa etc., etc.

Trebuie să mă grăbesc să adaug 
că bucătarul cel am acum în ser-
viciu își va serba în curând jubi-
leul de 30 de ani, ceea ce arată că 
dificultățile culinare n-au dăinuit 
veșnic“.

Ei bine, acest din urmă bucă-
tar e Iosif Strassman. De origine 
german, Strassman fusese elev la 
școala lui Auguste Escoffier (Ritz- 
Escoffier) iar ulterior la Cordon 
Bleu, la Paris. Strassman mai gătise 
pentru fețe încoronate la Lucerna , 
Paris, Roma sau Atena era bucătar 
în restaurantul celebrului Hotel 
Negresco de la Nisa (o să revin cu 
altă ocazie și cu această poveste 
impresionantă) și ajusese la Curtea 
Regală într-o perioadă pe când 
meniurile erau redactate în fran-
ceză, dar „începând cu anii 30, 
timp de un deceniu, pe meniurile 
cu sonorități occidentale își fac loc 
denumiri neaoșe de mâncăruri tra-
diționale românești“.

„El a fost cel care, sprijinit 
și de Regina Maria, a introdus 

meniurile în limba română și, mai 
ales, meniurile cu preparate româ-
nești. Borșurile noastre, sarmalele 
și tochiturile își făceau încet loc 
printre «Oxtail», «Vol-au-vent» 
și «Dindoneau à la parisiènne». 
Mai mult chiar, Strassman cre-
ează feluri noi de bucate pe care 
le numește folosind… toponime 
românești (asta, bineînţeles, pe 
lângă suita de feluri de mâncare ce 
poartă numele membrilor familiei 
regale și pe cele ale oaspeţilor ei 
de seamă). Prăjitura Caraiman a 
fost creată în bucătăria de la Peleș, 
ea fiind, de fapt, un dublu oma-
giu adus muntelui – pe de o parte 

– și fiului rebel al Reginei Maria, 
principele Carol care abdicase, 
la titlul lui de moștenitor, pen-
tru a deveni, simplu, «cetăţeanul 
Carol Caraiman». Strassman a 
creat reţete, dar a și îmbunătă-
ţit reţete «clasice» românești. 
Sărmăluţele lui în foi de viţă, spre 
exemplu, se pregăteau cu carne 
de viţel sau de miel; se fierbeau în 
borș de putină, cu un sos de făină 
și bulion, pregătit aparte și turnat 
peste sarmale. Strassman a pre-
gătit, la Stâna Regală de la Sinaia, 
și câteva «prânzuri pe pajiște», 
unele dintre ele chiar pentru eve-
nimente importante, precum 
nunta Principesei Ileana, în 1931, 
sau jubileul Inaugurării Castelului 
Peleș, în anul 1933. Obiceiul era 
ca la aceste ieșiri la iarbă verde să 
se gătească românește. Nu lipseau 
păsările și purceii la frigare, sărmă-
luţele și, uneori, mititeii”.

„Bucătarul începe să gătească 
românește, recrează rețetele tradi-
ționale și inventează feluri noi, pe 
care le botează adesea cu nume 
românești: «Salade de Sinaia» sau 
«Parfait Château Pelech». Una 
dintre creațiile sale este «prăjitura 

Caraiman» al cărei nume evocă 
muntele, dar și pe fiul Reginei 
Maria, cel care renunțase la tron și 
își luase numele Carol Caraiman”. 
Și iată că reinterpretarea rețete-
lor tradiționale a cărui exponent 
contemporan, Nico Lontras, îmi 
e foarte drag are o sorginte de 
aproape un secol.

Strassman a rămas bucătar 
și în timpul Regelui Mihai dar, 
după înlăturarea monarhiei este 
considerat trădător și devine un 
paria pentru noul regim instalat 
la București care îl trimite într-o 
cantină muncitorească să-și „câș-
tige banii de pensie, anii petrecuți 
la Palat nefiind socotiți“. Din 1948 
și până în 1968 neamțul gătește, 
aproape în anonimat, într-o fabrică 
din București.

Revenirea lui într-o bucătă-
rie care să îi recunoască meritele 
poartă două nume: Ion Radu și 
Charles de Gaulle. De origine 
din Sinaia, fostul bucătar perso-
nal al lui Gheorghe Gheorghiu 
Dej și al lui Nicolae Ceaușescu, 
Ion Radu este cel care trebuie să 
organizeze mesele pentru vizita 
Generalului De Gaulle. Acesta îl 

cooptează în echipă pe Strassman, 
maestru de netăgăduit în „haute 
cuisine“ (încă nu ne-am dezbărat 
de obiceiul de a-i servi pe preșe-
dinții francezi cu preparate din 
țara lor). Impresionat de masă 
De Gaulle cere să cunoască bucă-
tarii, astfel află și detaliile soartei 
triste din ultimii ani a neamțu-
lui și în roagă pe Ceaușescu să fie 
de acord ca Strassman să devină 
bucătarul Ambasadei Franței la 
București, cerere îndeplinită pe 
loc. Ambasada l-a păstrat în calitate 
de consultant culinar până în apro-
pierea vârstei de 90 de ani, cu doar 
4 ani înainte de moartea acestuia. 
La puțin timp după deces, discipo-
lul său sinăian se retrage în orașul 
natal și, în 1981, publică volumul 
semnat de amândoi „Preparate de 
artă culinară“.

„Ii placea să gatească mâncăruri 
delicate: pate de foie gras, aspi-
curi. Nu-i plăceau comuniștii lui 
Dej. «Domnule Radu – imi spu-
nea, prin 1955 – o sa treacă multă 
vreme până i-om învăța pe ăștia 
să mănânce!»“, povestește Ion 
Radu într-un interviu din 2005 din 
Jurnalul Național.

LIVRĂM CĂRȚILE EDITURII GASTROART ORIUNDE ÎN LUME

Editura GastroArt își propune 
să reediteze toate cărțile 
fundamentale ale gastronomiei 
românești, să tipărească volume 
culinare contemporane. Am 
lansat și o nouă colecție dedicată 
cărților de specialitate din 
domenii conexe gastronomiei 
(antropologie, etnografie, istorie, 
arheologie etc).
Primul loc de unde se pot 
comanda volumele este 
bioshopromania.com cu livrare 
prin DHL oriunde în lume cu 
plata electronică.  Curând o să 
anunțăm și alți parteneri, în 
special librării și băcănii unde veți 
putea găsi volumele noastre.

Ce cărți puteți comanda:

„Cărticica meseriei de bucătar – 
cartea de bucate de la Cluj tipărită 
în 1695”, o traducere în premieră 
din maghiara medievală realizată 
de istoricul clujean József Lukács, 
cel care semnează și notele 
explicative și studiul introductiv. 
(272 de pagini – 58 lei) 
Cartea de față marchează 
multe alte premiere mai mult 
decât demne a fi menționate și 
subliniate: cea mai veche rețetă 
de sarmale de la noi, cea mai 
veche rețetă de varză à la Cluj, 
cea mai veche rețetă de pâine de 
pe actualul teritoriu românesc.

„Pâinea, aliment și simbol. 
Experiența sacrului”, a 
cercetătoarei Varvara Buzilă 
este primul volum din colecția 
dedicată studiilor de specialitate 
despre gastronomie. (352 de 
pagini – 43 lei)
Volumul reprezintă un studiu 
entografic aprofundat despre 
pâine și aluaturi ritualice 
prezente în obiceiul de consum al 
românilor. Editarea acestuia face 
parte din proiectul #hartapainii 
prin care încercăm să 
cartografiem rețetele tradiționale 
de la noi și să construim o istorie 
a pâinii, cerealelor, morăritului și 
panificație în România.
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Există o legătură indisolu-
bilă între spital și vârsta 
pe care o ai. Dacă ai 
uitat-o, o găsești în bule-
tin. Carte de identitate, 

nu buletin, dar tot aia e!… Acolo, 
în bucățica aia de plastic scrie 
adevărul despre tine. Pe scurt, nu 
ca la mașini, în talon, sau ca pe 
orice alt lucru cumpărat și prevăzut 
cu certificat de garanție.

La spital ajungi  
la sfârșit

Începutul e acasă, la birou, 
pe stradă și nu-ți dai seama ce ți 
se întâmplă. Zumzetul din jur te 
covârșește treptat. Ajunge să te 
asurzească. La început spui că 
dacă nu ai dormit bine noaptea 
asta, o să recuperezi mâine sau în 
weekend. Dacă nu ai făcut nu știu 
ce treabă azi, o rezolvi mâine. Uiți. 
Insomniile sunt ciudate, adormi, 
te trezești, iar adormi, iar te 
trezești, fumezi o țigară, îți aduci 
aminte ce ai uitat, iar dimineață ai 
uitat din nou.

Treci pe lângă spital în 
fiecare zi. E în drumul 
tău. De fapt, sunt mai 
multe în drum

Dar nu te gândești la ele. Încerci 
să îți aduci aminte ce ai uitat. Te 
„bați” cu mânia, cu tupeul și cu 
indiferența celor din jur. Zici că 
ești tare și nu te afectează. Treci, 
în drumul tău spre birou sau spre 
întâlniri pe lângă un alt spital, apoi 
alt spital, dar nu le vezi. 

Fumezi la volan și bei un capuc-
cino din paharul de carton și te lași 
claxonat și depășit pe dreapta sau pe 
linia de tramvai și nu înjuri pentru că 
nu e frumos. Dar… „Paştele mă-tii, 
de ce claxonezi, nu vezi că e roşu!?!”

Mereu contează altceva. 
Altcineva. Hormonii 
stresului se zbenguie 
veseli prin vasele tale  
de sânge

Nu e nicio lamentație aici. Poate 
o lipsă de disciplină și o oarecare 
comoditate. Alerg mâine, azi am de 
terminat nu știu ce chestie. Mâine? 
Mâine am altă chestie. Faci cum-
părături seara, apoi iar nu alergi, 
doar ești obosit, nu ai mai dormit 
bine de nu-știu-câte zile. Chiar 
așa, câte? Ai uitat deja, au trecut 
luni bune. Sau ani?… Până să te 

apuci de socotit, unul are nevoie 
de ceva, altul de altceva, altul de 
altceva diferit de întâiul …altceva. 
Și te apucă nervii și nu mai alergi 
și mănânci pe apucate și fumezi ca 
un apucat.

„Ai grijă, hormonii stresului 
fac ravagii!“, îți spune un prie-
ten medic. Te-ai plâns la telefon 
că nu ești în regulă și te-a trimis 
la spital.

Unde crezi că ajungi 
dacă nu te alimentezi 
corect?

La spital firește. Dar, cum spu-
neam, la spital ajungi la sfârșit. 
Mai întâi mănânci aiurea, mănânci 
prostii, îți place slănina, că deh, 
ești ardelean, și o mănânci seara, 
cu ceapă. Ziua nu mănânci pentru 
că nu ai timp, dimineața începe cu 
un clondir de cafea, așa că mănânci 
seara și mai mănânci și noaptea, 
când te trezești și pierzi vremea 
pe Facebook în bucătărie. Câte 
kilograme ai? Știi foarte bine, scoți 
cântarul de sub dulap dimineața, 
oftezi și te întorci la cafea.

Dacă nu ai grijă de tine, 
ajungi la spital!

E foarte simplu. Te uiți în bule-
tin, te privești în oglindă, te sui pe 
cântar. Și îți zici că de mâine, ba nu, 
de luni începi o altfel de viață. Și 

vrei să o iei la fugă ca pe vremuri, 
dar ți se rupe tendonul lui Ahile. 
Stai în spital operat, în ghips, un 
doctor îți spune să îți schimbi stilul 
de viață, iar tu îți promiți că după 
ce scapi de ghips, o să o iei din nou 
la goană. Aiurea. Mai întâi cârjele, 
apoi bastonul, apoi kinetoterapia. 
Mai e cale lungă de străbătut.

Schimbă-ți stilul  
de viață!

Da, de acord! Dar trebuie disci-
plină, ai nevoie de o voință de fier, 
trebuie să înveți să dormi din nou 
și să mănânci corect și să faci doar 
atâta sport cât te lasă buletinul. 

Și amâni schimbarea de la o zi 
pe alta, trec toate datele de refe-
rință pentru un nou început – Anul 
Nou, data de întâi a fiecărei luni, 
ziua de luni a fiecărei săptămâni. Și 
încep să te doară oasele, să obosești 
prea repede, să te enervezi ușor și 
să trăiești la fel. Și ajungi la spital 
și afli că ești copt pe dinăuntru, că 
nimic nu mai funcționează normal, 
că nu ești bolnav grav, dar ai toate 
datele să devii un pacient constant 
și să treci pe la spital în fiecare an. 

La spital te vezi cu 
adevărat. Un spital  
e ca o oglindă

La spital afli care îți sunt pro-
blemele. Mai întâi, treci prin 

mâinile asistentelor care te vor uita 
în câteva minute după ce ti-au luat 
sânge sau ți-au lipit pe piept ventu-
zele electrocardigrafului. Apoi ți se 
ia tensiunea și cineva o scrie pe fișă, 
apoi o uită. Apoi te ștergi de crema 
de după ecografii și vorbești cu 
doctorul căruia îi place de tine, dar 
peste câteva minute va intra acolo 
altul ca tine sau chiar mai rău, și te 
va uita și el. 

Ești un anonim pe 
coridorul vechi, cu 
pereții vopsiți în ulei 
și luminat cu neoane 
chioare

Liftiera te ia cu liftul la etaj, dar 
mergi în picioare, așa că te anunță 
că la întoarcere e cazul să cobori 
pe scări, sunt bolnavi grav în spi-
tal, pentru ei este liftul. Te-a privit 
scurt și te-a uitat imediat după ce ai 
ieșit din cotețul ei zburător.

„Schimbă-ți stilul de viață!“, 
sună propoziția medicilor care s-au 
îndurat de tine. „Da“, articulezi 
conștient. Apoi te întorci la neli-
niștea zilei și te urci la volan și viața 
o ia de la capăt și tu stabilești că de 
luni… Că nu mai vrei la spital, că 
încă poți. Și mai ai lucruri de făcut 
și mai sunt oameni care contează 
pe tine și te iubesc și te prețuiesc. 
Și sună telefonul și ai treabă și uiți. 
Totuși, de luni…

Schimbă-ți stilul de viață dacă nu vrei să crăpi!

La spital cu tine, ești deja vechi!

Unde crezi că ajungi 
dacă nu te alimentezi 
corect? La spital 
firește. Dar, cum 
spuneam, la spital 
ajungi la sfârșit. Mai 
întâi mănânci aiurea, 
mănânci prostii, îți 
place slănina, că 
deh, ești ardelean, 
și o mănânci seara, 
cu ceapă. Ziua nu 
mănânci pentru că 
nu ai timp, dimineața 
începe cu un clondir 
de cafea, așa că 
mănânci seara și mai 
mănânci și noaptea, 
când te trezești și pierzi 
vremea pe Facebook în 
bucătărie. 

Tudor ARTENIE
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Dar care sunt conse-
cințele deciziilor 
luate? Le-a gândit 
cineva în detaliu? 
Iată o serie de între-

bări la care răspunsurile sunt ulu-
itoare: în general, toți cei care au 
condus România, indiferent de 
culoarea lor politică, au luat decizii 
importante fără să aibă studii pro-
funde asupra consecințelor aces-
tora. Superficialitatea și dorința de 
a trece dintr-o zi de succes în alta, 
dar cu rezultate proaste pe termen 
lung, au marcat în general deciziile 
luate în societatea românească.

Am să dau un singur exemplu 
de astfel de decizie majoră, dar cu 
rezultate nefaste pentru țara noas-
tră. Să ne întoarcem în anul 1990. 
Primul guvern democratic l-a avut 
în frunte pe dl Petre Roman, iar 
ministru al Sănătății a fost prof. dr. 
Bogdan Marinescu, medic primar 
obstetrică-ginecologie.

„Liberalizarea“ 
întreruperilor de  
sarcină a dus la  
milioane de avorturi

Guvernul condus de Petre 
Roman a luat o serie de măsuri 
menite să facă trecerea de la comu-
nism la capitalism: s-a ocupat de 
liberalizarea pieței, de restituirea 
parțială a proprietăților confiscate 
și a început o reformă timidă a 
mecanismelor de funcționare a sta-
tului. Dar una dintre măsurile cele 
mai importante ale acelui timp a 
fost „liberalizarea“ avorturilor.

Primăvara acestei „liberalizări“ 
venea după anii în care întrerupe-
rile de sarcină fuseseră interzise. 
În epoca lui  Ceaușescu, orice sar-
cină era monitorizată de stat, iar 
Securitatea avea agenți pe holurile 
maternităților. Chiuretajele erau 
ilegale și erau pedepsite cu închi-
soarea. Medici, asistente, moașe 
sau vraci provocau întreruperi de 
sarcină în secret, în locuri ascunse 
și adesea cu un preț tragic.

Statisticile arată că între 1958 
și 1966, o perioadă în care între-
ruperile de sarcină la cerere erau 
permise, în România au fost înre-
gistrate oficial 7.521.100 de astfel 
de intervenții. Adică, aproximativ 
940.000 de avorturi pe an. După 
celebrul decret dedicat creșterii 
natalității, între 1967 și 1989 au 
fost înregistrate 6.549.823 de avor-
turi. Adică, aproximativ 285.000 
de avorturi pe an, de patru ori 
mai puține decât în perioada 
anterioară.

Guvernul Roman a 
considerat firească 
despărțirea imediată  
de un trecut abuziv

Măsura luată de acest guvern a 
părut firească atunci. Pentru unii, 
este firească și astăzi, tensiunea 
dintre grupurile antiavort și cele 
care susțin că decizia unei între-
ruperi de sarcină aparține femeii 
însărcinate nu s-a stins nici astăzi. 
Nu vreau să intru în vreo pole-
mică, educația mea de medic și 
creștin mă fixează cu limpezime de 
partea vieții. Dar tema o reprezintă 
consecințele marilor decizii, așa 
încât mă limitez doar să le prezint 
pe acestea.

În primăvara anului 1990, avor-
turile au explodat în România. 
Statistici neoficiale vorbesc despre 
o cifră înfricoșătoare: peste 1,5 
milioane de avorturi la cerere în 

1990. Statisticile oficiale prezintă 
și aceste date tulburătoare: între 
anii 1958-2014 au fost înregistrate 
peste 22 de milioane de avorturi. 
Încă o dată populația României.

Mai multe cercetări oficiale, rea-
lizate atât în România, cât și în stră-
inătate, indică faptul că din 1990 
până în 2014 în România au fost 
înregistrate 7.883.735 de întreru-
peri voluntare de sarcină. Peste 
328.000 de avorturi pe an.

În 2012, Organizația Mondială 
a Sănătății arăta că România are 
cea mai ridicată rată de avort din 
Europa: 480 de avorturi la 1.000 
de nașteri. Acestor cifre li se adaugă 
un număr nedeclarat de astfel de 
intervenții, suma fiind mult mai 
mare.

Consecințele care nu au 
fost calculate sunt mai 
mult decât grave

„Primăvara” de după decembrie 
1989 a instituționalizat libertatea 
fără răspundere. Exemplul acesta 
al „liberalizării“ întreruperilor de 
sarcină este elocvent: dincolo de 
scăderea numărului populației, 
efectele acestei decizii pe termen 
lung se văd și în gradul de ocupare 
al resursei umane, dar și în scăde-
rea numărului de elevi și studenți. 
Lucru care duce și la scăderea 
numărului de profesori. Declinul 
demografic duce și la scăderea 
fondurilor de asigurări sociale și 
de pensii. Generația numeroasă a 
„decrețeilor“ se va confrunta, când 

va ajunge la vârsta pensionării, cu o 
mare problemă legată de plata pen-
siilor. Și așa mai departe.

O să mă întrebați dacă se putea 
face altceva, altfel? Bineînțeles! O 
astfel de măsură ar fi trebuit gân-
dită și analizată profund și înso-
țită de o serie de alte măsuri: de la 
educație sexuală și educație despre 
valori până la accesul liber al tineri-
lor la măsuri de contracepție.

Superficialitatea anilor de după 
Revoluția din 1989 se vede, din 
păcate, peste tot: de la lipsa auto-
străzilor la dezastrul de pe căile 
ferate, de la căderea unor fabrici 
care puteau fi modernizate la 
maneaua care se aude tot mai tare 
din bolizii de mâna a doua conduși 
cu viteză de șoferi preocupați doar 
de ziua de azi. Mâine cui rămâne?

Cui aparține viitorul României?   

 Cum răspund cei care iau decizii majore pentru noi toți?

Despre „liberalizarea“ 
avorturilor și superficialitate
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Primăvara” de după 
decembrie 1989 
a instituționalizat 
libertatea fără 
răspundere. Exemplul 
acesta al „liberalizării” 
întreruperilor de 
sarcină este elocvent: 
dincolo de scăderea 
numărului populației, 
efectele acestei decizii 
pe termen lung se 
văd și în gradul de 
ocupare al resursei 
umane, dar și în 
scăderea numărului 
de elevi și studenți. 
Lucru care duce și la 
scăderea numărului 
de profesori. Declinul 
demografic duce și la 
scăderea fondurilor de 
asigurări sociale și de 
pensii.
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O zi pe care genera-
lul SRI Dumitru 
„Mitică“ Dumbravă 
va avea toate moti-
vele cu putință să 

și-o amintească până când își va da 
ultima suflare. În acea zi, el a aprins 
fitilul care avea să detoneze cel mai 
mare scandal post-decembrist, ară-
tând public, într-un interviu, că SRI 
este coordonatorul unui „Câmpul 
Tactic“ în Justiție: „Concret, dacă 
în urmă cu câțiva ani consideram 
că ne-am atins obiectivul odată cu 
sesizarea PNA, de exemplu, dacă 
ulterior ne retrăgeam din câmpul 
tactic odată cu sesizarea instanței 
prin rechizitoriu, apreciind (naiv 
am putea spune acum) că misiunea 
noastră a fost încheiată, în prezent 
ne menținem interesul/atenția până 
la soluționarea definitivă a fiecărei 
cauze”. Potrivit aceluiași general, la 
acea vreme șeful Direcției Juridice 
a SRI, în această „manieră de 
lucru“, adică în „Câmpul Tactic“ din 
Justiție, ofițerii SRI erau „angrenați 
alături de procurori, polițiști, jude-
cători, lucrători ai DGA ori ai altor 
structuri similare“.

Ceea ce a urmat știm cu toții: un 
veritabil tsunami. Porumbelul scă-
pat pe gură de general a declanșat 
din prima un mare scandal. Uniunea 
Națională a Judecătorilor din 
România, Asociația Magistraților 
din România și Asociația 
Procurorilor din România au deter-
minat sesizarea de către CSM a 
Inspecției Judiciare, în vederea stabi-
lirii modului și gradului de afectare 
a independenței Justiției de către 
SRI. Către sfârșitul acelui an 2015, 
Uniunea Națională a Judecătorilor 
din România a solicitat Consiliului 
Suprem de Apărare al Țării să-i 
comunice toate hotărârile care pri-
vesc relația dintre serviciile de infor-
mații ale statului cu Justiția. Două 
luni și ceva mai târziu, în data de 
16 februarie 2016, CSAT a răspuns 
în scris UNJR, fără să sufle, însă, 
nicio vorbuliță despre Hotărârea nr. 

Generalul Dumbravă, un găinar  
de aceeași teapă cu Coldea și Kovesi

•  DATA DE 30 APRILIE 2015, PRIMA FILĂ NEAGRĂ DIN CALENDARUL PRĂBUȘIRII BINOMULUI 
COLDEA-KOVESI, MARCHEAZĂ PRIMA ZI A INTRĂRII ÎN AGONIE A COOPERATIVEI  
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SRI-DNA-ÎCCJ

Mirel CUREA,  
redactor șef, Evenimentul Zilei 

17/28.02.2005, cea care „a integrat 
problema corupției și combaterea ei 
în structura strategiei de securitate 
națională, ca factor de risc, respec-
tiv de securitate națională“. CSAT a 
evitat să vorbească despre propriul 
rol în edificarea Poliției Politice în 
România, dar a indicat foarte clar 
rolul principalilor protagoniști, SRI 
și DNA: „În privința relației dintre 
parchete și serviciile de informa-
ții, cooperarea inter-instituțională 
s-a materializat în constituirea de 
echipe mixte, cu reprezentanți ai 
organelor de urmărire penală, în 
scopul contracarării riscurilor deri-
vate din derularea unor activități cu 
caracter infracțional“.

Pasul următor nu s-a lăsat aștep-
tat. La doar câteva zile după ce 
CSAT a menționat public existența 
cooperării inter-instituționale SRI-
DNA, concretizate în constituirea 
de echipe mixte securist-procuror, 
Curtea Constituțională a desființat 
Binomul, a scos ofițerii de informații 
din activitățile de cercetare penală. 
Ceva mai târziu, dezvăluirile lui 
Sebastian Ghiță au dus, la începutul 
lui 2017, la eliberarea din funcție 
și trecerea în rezervă a generalului 
Florian Coldea, prim-adjunct al 
șefului SRI. Pe măsură ce bulgărele 
aflat în rostogolire prindea propor-
ții, adică se adăugau la volumul său 
noi și noi probe ieșite la iveală în 
instanțele de judecată, cu privire la 
nenorocirile comise de „echipele 
de elită ale DNA“, devenea din ce în 
ce mai greu de amânat momentul 

în care Laura Codruța Kovesi să fie 
lăsată la vatră. „Noi suntem Statul“, 
serialul lui Dan Andronic publicat 
în EvZ, cu subcapitolele sale „Arhiva 
SIPA“ și „Sufrageria lui Oprea“, a pus 
în lumină, pe lama microscopului, 
mai toate personajele care au consti-
tuit creierul monstruosului păianjen 
care a acaparat în folos propriu, cu 
fiecare din multele sale brațe, pâr-
ghiile de putere din instituțiile sta-
tului democratic. Cu serialul său, 
Dan Andronic, pe lângă elementele 
noi pe care le dezvăluia, confirma 
rezultatul strădaniilor de ani ale 
jurnaliștilor Mihai Gâdea și Răzvan 
Savaliuc, ale postului de televiziune 
Antena 3 și, respectiv, ale publica-
ției Lumea Justiției, precum și ale 
altor jurnaliști care s-au străduit să 
rămână civili, în afara câmpului tac-
tic din presă. Cum spuneam, inevi-
tabilul nu a mai putut fi amânat și, 

în data de 9 iulie 2018, „în executa-
rea Deciziei CCR 358/2018 asupra 
cererii de soluționare a conflictului 
juridic de natură constituțională 
dintre ministrul Justiției și preșe-
dintele României“, Klaus Johannis a 
revocat-o pe Laura Codruța Kovesi 
din funcția de procuror-șef al DNA.

De ce toată această aducere 
aminte? Ca să fie limpede că 
momentul în care a început prăbu-
șirea Binomului SRI-DNA, a crimi-
nalei construcții în baza căreia mii 
de destine au fost distruse, a fost 
acela în care generalul SRI Dumitru 
Dumbravă a vorbit public despre 
„Câmpul Tactic“ din Justiție. Este 
motivul pentru care deseori m-am 
gândit că este foarte posibil ca spu-
sele lui Dumbravă să nu fi fost niște 
scăpări întâmplătoare generate de 
suficiență, de siguranța arogantă 
pe care o conferă oamenilor slabi 

puterea nelimitată sau, de ce nu, 
chiar rodul prostiei care îi face pe 
unii să vorbească fără să gândească. 
Până la un punct, nu am exclus ipo-
teza unui scenariu de eliminare a 
cancerului reprezentat de Binomul 
SRI-DNA, în care spusele gene-
ralului Dumbravă să fi avut un rol 
bine stabilit, de aprindere a fitilului. 
Ipoteza pe care o aveam în vedere îi 
acorda acestuia un rol de eminență 
cenușie a SRI, care și-ar fi asumat 
declanșarea unei operațiuni vaste 
de asanare a societății, de intrare în 
normal prin curmarea abuzurilor 
Binomului SRI-DNA. Intelligence 
în toată regula, ce mai! În zadar mi-a 
explicat un insider de marcă faptul 
că generalul Dumbravă nu are nici 
cea mai vagă legătură cu cele decla-
rate în interviu, pentru că nu el a răs-
puns unor întrebări comode, și alea 
trimise prin mail. Răspunsurile au 
fost date în numele său de Mihaela 
Nicola, patroana firmei The Group, 
responsabilă la acea vreme cu ima-
ginea SRI. O informație de care nu 
aveam de ce să mă îndoiesc, venită 
de la o sursă mai mult decât cre-
dibilă, dar care nu mi-a exclus din 
minte totuși varianta unui scenariu 
bine gândit. Asta însă doar până 
zilele trecute, până în momentul în 
care plenul Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
și Certificatelor Universitare 
(CNATDCU) a decis prin vot 
retragerea titlului de doctor al gene-
ralului Dumbravă, în urma consta-
tării că lucrarea sa este un plagiat. 
În aceeași ședință, Consiliul a mai 
anulat încă 15 alte titluri de doctor 
cordate de Academia Națională de 
Informații „Mihai Viteazul“ a SRI, 
pentru același motiv.

Luptător pe frontul „însănăto-
șirii societății și eliminarea corup-
ției“, consacrat în Câmpul Tactic de 
menținerea legăturilor bolnave cu 
instanțele Curții de Apel București, 
ale Înaltei Curți de Casație și 
Justiție, ale Tribunalului Militar 
București și cu procurori ai unități-
lor de parchet, generalul Dumitru 
„Mitică“ Dumbravă s-a dovedit 
prin verdictul CNATDCU a fi un 
doar simplu găinar. Un găinar lipsit 
până și de abilitatea acoliților săi, 
Coldea și Kovesi, care au scăpat cu 
doctoratele întregi. Coldea, pentru 
că teza sa pur și simplu a fost făcută 
dispărută de la „fondul intangibil“ 
al Bibliotecii Naționale a României 
- astfel un plagiat nu mai are pe ce să 
fie demonstrat - iar Kovesi, pentru 
că a plagiat doar 5% din lucrare.

Momentul în care a început prăbușirea Binomului 
SRI-DNA, a criminalei construcții în baza căreia 
mii de destine au fost distruse, a fost acela în care 
generalul SRI Dumitru Dumbravă a vorbit public 
despre „Câmpul Tactic” din Justiție. Este motivul 
pentru care deseori m-am gândit că este foarte 
posibil ca spusele lui Dumbravă să nu fi fost niște 
scăpări întâmplătoare generate de suficiență, de 
siguranța arogantă pe care o conferă oamenilor 
slabi puterea nelimitată sau, de ce nu, chiar rodul 
prostiei care îi face pe unii să vorbească fără să 
gândească.
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Inițiatori Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului:

„Un prilej pentru a consolida  
identitatea gastronomică românească”

Proiectul inițiat la prima edi-
ție a Congresului Național de 
Gastronomie și Vin de către 
Chef Nico Lontras (Rare Food 
Services), Cezar Ioan (vinul.ro) 

și Cosmin Dragomir (gastroart.ro) a fost 
adoptat cu 251 de voturi pentru, două abți-
neri și niciunul împotrivă de către Camera 
Deputaților, for decizional, după ce trecuse 
de Senat și de toate comisiile de resort.

Proiectul a fost depus de către 
deputatul brașovean Mihai 
Mohaci și a suferit în parcusul 
legislativ câteva modificări față 
de forma inițială. Mulțumim 
pentru sprijin Alexandru 
Petrescu (Guerrilla Cooking)  
și Adrian Neag (ANBCT)

Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului 
Românesc prevede:

Art.l.- Se instituie Ziua naţională a gas-
tronomiei și a vinului românesc, în ultima 
duminică a lunii octombrie.

Art.2.- (1) Ziua naţională a gastronomiei 
și a vinului românesc poate fi organizată de 
către autorităţile publice centrale, locale, de 
cătrecelelalte instituţii ale statului, de către 
persoane fizice sau juridice prin organizarea 
și participarea la programe și manifestări cu 
caracter social sau știinţific, în scopul de a 
aprecia și promova obiceiurile și produsele 
culinare tradiţionale.

(2) Autorităţile publice centrale și locale 
pot contribui la organizarea acţiunilor 

precizate prin acordarea de sprijin logistic 
și pot aloca fonduri din bugetele proprii în 
limita alocaţiilor bugetare aprobate.

Pe 16 aprilie, la ediția a III-a a Congresului 
Național de Gastronomie și Vin (de la ora 
10,00 în Aula ASE București) inițiatorii 
vor lansa și un ghid de bune practici pentru 
această lege.

“Ziua gastronomiei și vinurilor din 
România poate fi unul dintre factorii care 
să declanșeze pofta pentru (re)cunoaștere, 
mândrie și progres. Francezii, italienii, 
spaniolii, nemții, cehii, turcii (și cam toate 

popoarele „cu istorie” la care ne putem uita) 
au făcut din gastronomie (și vinuri, unde 
acesta e tradițional) vârf de lance pentru 
atragerea de turiști, pentru exporturi, pen-
tru a reconstrui legăturile invizibile care 
alcătuiesc țesătura intimă a unei națiuni.”, 
Cezar Ioan (vinul.ro)

„Este un prilej perfect pentru partene-
riate public-private prin care să celebrăm 
gastronomie românească altfel decât în fața 
grătarului cu paharul de tulburel în mână. 
Putem organiza dezbateri, conferințe, expo-
ziții tematice, lansări de carte etc. Mi-aș dori 

ca restaurantele să se folosească de acest pre-
text pentru a prezenta meniuri special con-
cepute pentru această zi”, Cosmin Dragomir 
(gastroart.ro)

„Este un pas important pentru ne stabili 
identitatea culinară națională, regională, 
locală și microlocală. Promovarea gastro-
nomiei și a vinurile autohtone se face după 
ureche, după cum îl taie capul pe fiecare. 
Poate e timpul să avem un concept robust și 
atractiv pentru potențialii turiști, o strategie 
pe termen scurt, mediu și lung care să fie în 
folosul tuturor„, chef Nico Lontras.
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Ioan Ursu,născut la 26 octom-
brie 1875 la Caţa, jud. Brașov, 
decedat la 6 octombrie 1925 la 
Brașov, a fost un mare luptător 
pentru Marea Unire, istoric de 

renume, una dintre personalităţile 
exemplare pe care le-a dat Brașovul, 
membru corespondent al Academiei 
Române din 25 mai 1910. A militat 
pentru desăvârșirea statului naţio-
nal unitar român; în 1918 a plecat 
în Franţa, într-o misiune universi-
tară română; la Paris a făcut parte 
din Comitetul Naţional al Unităţii 
Române, activitate continuată în 
Italia, unde a contribuit la înfiinţa-
rea Legiunii Române. În capitala 
Franţei a ţinut o serie de conferinţe, 
reunite apoi în volumele „Pourquoi la 
Roumanie a-t-elle fait la guerre“ și „Les 
questions roumaines du temps présent“. 
A fost Cavaler al Legiunii de Onoare

A fost fiu de învățător și a urmat 
studiile secundare la Brașov și uni-
versitare la București (Facultatea 
de Litere și Filosofie, în perioada 
1894–1898). Calitățile intelectuale 
și morale ale studentului transilvă-
nean, devotamentul pentru istorie 
și dârzenia pentru a-și însuși învăță-
minte și învățături au fost apreciate 
de dascălii săi Dimitrie Onciul și 
Nicolae Iorga, care i-au rămas men-
tori atât pe perioada studiilor cât și 
până la sfârșitul vieții.

În anul 1898 și-a susţinut exame-
nul de licenţă. După absolvire, a fost 
numit profesor suplinitor de istorie 
și limba română la Liceul „Dimitrie 
Cantemir“ din Brăila, apoi la Liceul 
„Petru Rareș“ din Piatra Neamţ.Și-a 
continuat studiile la Berlin (1903–
1909), apoi la Munchen, Paris, 
Viena și Veneţia. Revine în ţară, 
unde în perioada 1909–1923 a fost 
profesor la Universitățile din Iași 

(1909–1919), Cluj (1919–1923) 
și București (1923–1925). A fondat 
„Revista Neamului“ (1915–1916) și 
a militat pentru desăvârșirea statu-
lui naţional unitar român. În 1918 
a plecat în Franţa, într-o misiune 
universitară română. La Paris a 
făcut parte din Comitetul Naţional 
al Unităţii Române, activitate con-
tinuată în Italia, unde a contribuit la 
înfiinţarea Legiunii Române.

La Paris avea să fie unul din 
imprtanții membri ai ,,Comitetului 
național al românilor din 
Transilvania și Bucovina“, orga-
nism format din 26 de persona-
lități românești, care aveau drept 
scop lupta prin toate mijloacele 
pentru unirea Unirea Transilvaniei 
și Bucovinei cu România. În peri-
oada de la Paris (până în 1919) 
profesorul Ioan Ursu a continuat 
să scrie articole în sprijinul cauzei 
românești, pentru lămurirea opi-
niei publice și sprijinirea activității 
delegației oficiale a statului româm 
la Conferința de pace.

Activitatea lui Ioan Ursu s-a 
concentrat asupra chestiunii 
Transilvaniei susţinând dreptu-
rile imprescriptibile ale naţiunii 
române de a se reuni sub același 
drapel. Acesta a combătut ideea 
autonomiei și a menţinerii Austro-
Ungariei, în articole din “La 
Roumanie“, precum: Imperialismul 
Unguresc; Câmpia Libertăţii; 
Maghiarizarea; Cancerul aus-
tro-ungar; Independenţa Ungariei; 
Ungurii și Franţa etc. De exem-
plu, în articolul din 17 octombrie 
1918, intitulat Les aspirations de la 
Roumanie (Aspirațiile României) 
istoricul afirmă faptul că „...România 
departe de a face o politică imperi-
alistă, prin intrarea sa în război [în 
1916] n-a urmărit decât țelul legitim 
de a formă politică unității sufleteşti 
care a existat din totdeauna între cele 
două emisfere ale Carpaților în sud-es-
tul european, punând astfel, bazele 
unui stat având un centru natural 
predestinat în fortăreața munților“.

Împreună cu alți profesori uni-
versitari români, a susținut o serie 
de conferințe în același scop, reunite 
în 1921 în volumul ,,Les Questions 
Roumains du Temps Present“ și pre-
fațat de fostul președinte francez R. 
Poincare. În capitala Franţei Ioan 
Ursu a ţinut o serie de conferinţe, 
reunite apoi în lucrarea „Pourquoi 
la Roumanie a fait la guerre“, apă-
rută la editura pariziană „Payot“ în 
toamna anului 1918, lucrare apreci-
ată de G. G. Mironescu, ca fiind „o 
expunere foarte completă a cauzelor 
profunde care au determinat interven-
ția României în război“. Totodată, 
Ioan Ursu a prezentat interesele 
politice ale Austro-Ungariei, dove-
dind drepturile istorice și etnice 
ale României asupra Transilvaniei, 
Bucovinei, Crișanei, Banatului și 
Maramureșului.

În vara lui 1919, Ioan Ursu 
publică tot la Paris, în același 
demers patriotic ,,La Roumanie en 
images“. În timpul Conferinței de 
Pace de la Paris, profesorul Ioan 
Ursu își aduce o importantă con-
tribuţie la activitatea de lămurire a 
opiniei publice cu privire la drep-
turile naționale istorice, a contri-
buției armatei precum și a popo-
rului român la victoria împotriva 
Puterilor Centrale. Astfel, scrie trei 
articole și le publică în ziarul “La 
Roumanie“. Primele două fac refe-
rire la unitatea națională și etnogra-
fică a poporului român, iar cel de al 

treilea se referă la misiunea popo-
rului român. Profesorul Ioan Ursu 
a afirmat faptul că „românii au con-
servat de-a lungul secolelor unitatea 
limbii, a sentimentelor şi moravurilor, 
iar misiunea poporului român era de 
a-şi dezvolta o viață proprie şi a se 
afirma drept un element de ordine, 
civilizație şi pace în această parte a 
Europei“. Ioan Ursu publică și des-
pre chestiunea Banatului, articolul 
„Le probléme serbo-roumain“ (23 
janvier 1919) și o broșură intitulată 
„Les prétentions serbes sur le Banat“.

Istoricul Ioan Ursu așează, in 
constelaţia sa publicicstică, parti-
ciparea României la primul război 
mondial, in faţa opiniei publice și 
a oficialităţilor Antantei in sfera 
unui adevăr fundamental. Românii 
au fost mânaţi in război nu de “idei 
imperialiste“, ci însufleţiţi de datoria 
imperativă de a-și completa unita-
tea lor naţională. Și n-au vrut, relevă 
metaforic Ioan Ursu, decât să dea 
o formă politică unităţii sufletești, 
care a existat, din totdeauna, pe cele 
două emisfere ale Carpaţilor. Un 
număr de 75 de români din emi-
graţie. printre care și Ioan Ursu, au 
adresat, cu încredre, in august 1918, 
un documentat memoriu către 
Woodrow Wilson, președintele 
SUA. Numai prin „eliberarea româ-
nilor de sub jugul ungar“, accentua 
memoriul, și intrarea lor sub cerul 
României întregile se va putea sfârşi 
calvarul românilor din Ungaria“. Tot 

sub semnul viitoarei Românii Mari 
se desfășura activitatea lui Ioan 
Ursu și in sânul Comitetului naţio-
nal al românilor din Transilvania și 
Bucovina, condus de Traian Vuia. 
Acest ideal a înaripat pe Ioan Ursu 
și în funcţia de secretar general al 
Consiliului naţional al unităţilor 
române, constituit în octombrie 
1918 la Paris și prezidat de Take 
Ionescu. 

În anul 1923, după moartea pro-
fesorului Dumitru Onciul, preia 
catedra de istorie a românilor la 
Universitatea din București până la 
sfârșitul vieții. Cele mai cunoscute 
lucrări ale sale sunt: ,,Die Ausvartige 
Politik des Petru Rareş“,Viena, 1908; 
,,La politique orientale de Francois 
I-er“,Paris, 1908; ,,Memoria asu-
ora titlurilor, studiilor şi lucărilor“, 
Iași, 1910, , Conştiința națională“, 
București, 1911; ,,Din influențele 
politicii europene asuora istoriei 
noaste“, București, 1914; ,,Idealul 
nostru“, Iași, 1915; ,,Concepția isto-
rică, caracterizarea şi împărțirea 
istoriei românilor“, București, 1924; 
,,Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei“, 
București, 1925. ș.a.

A publicat monografii asupra 
personalităţii lui Ștefan cel Mare 
(Ștefan cel Mare și turcii, 1914; 
Personalitatea lui Ștefan cel Mare, 
1921; Ștefan cel Mare. Domnul 
Moldovei de la 12 aprilie 1457 până 
la 2 iulie 1504, 1925); Petru Rareș 
(Petru Rareş. Domn al Moldovei de 
la 20 ianuarie 1527 până la 14 sep-
tembrie 1538 şi din februarie 1541 
până la 3 septembrie 1546, 1923, 
cea dintâi monografie din istorio-
grafia română consacrată acestui 
domnitor).   

Pe baza unor izvoare descoperite 
în diverse arhive române și străine, 
a întocmit studii privind politica 
externă a Ţărilor Române în sec. 
XV–XVII (Din influenţele politi-
cii europene asupra istoriei noastre. 
Moise Vodă 1529 martie – 1530 
august), precum și la istoria legă-
turilor Occidentului cu Orientul 
(Uno sconosciuto storico veneziano 
del secolo XVI (Donato da Lezze), 
1909; Historia Turchesa (Donato 
da Lezze 1300–1514), 1910). A 
lăsat studii referitoare la: Cauzele 
de căpetenie ale căderii şi măririi 
noastre în trecut (1906); Ceva despre 
folosul limbilor clasice în şcolile medii 
(1906); De ce ne-au aservit străinii 
(1911); Principiile fundamentale 
care trebuie să călăuzească liceele 
noastre (1911); De ce trebuie să ne 
iubim neamul (1911); Rostul biseri-
cii în viaţa neamului nostru (1913); 
Dreptul nostru asupra Ardealului 
(1915) ș.a.

Personalităţi brașovene

Ioan Ursu, istoric, profesor, 
luptător pentru Marea Unire

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

Filiala „Nicolae Titulescu“ Braşov

La Paris avea să fie unul din imprtanții membri ai 
,,Comitetului național al românilor din Transilvania  
și Bucovina”, organism format din 26 de personalități 
românești, care aveau drept scop lupta prin toate  
mijloacele pentru unirea Unirea Transilvaniei și Bucovinei  
cu România. În perioada de la Paris (până în 1919)  
profesorul Ioan Ursu a continuat să scrie articole în  
sprijinul cauzei românești, pentru lămurirea opiniei publice  
și sprijinirea activității delegației oficiale a statului român  
la Conferința de pace.

PE SCURT
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Program

Ziua de Florii – 21.04.2019
Junii din Șchei au dedicat ziua de Florii pe de o parte cele-

brării marelui praznic la Intrării Domnului Iisus în Ierusalim 
prin participarea la liturghie, iar pe de altă parte au dedicat 
această duminică cinstirii și pomenirii junilor care au pășit 
pe lumea cealaltă și care, departe de a fi uitati se regăsesc în 
pomelnicul fiecarei societăţi a junilor.

Prin tradiţie grupurile de juni participă la liturghie și la 
slujba de pomenire a junilor decedaţi în parohiile în care 
se află din punct de vedere teritorial în sensul că la Biserica 
Sf. Nicolae participă grupurile Junilor Curcani și Junilor 
Roșiori, în timp ce Junii Bătrâni, Junii Albiori și Dorobanţii 
participă la slujba de pomenire a junilor decedaţi la Biserica 
Sfânta Treime – Pe Tocile.

Însă Dorobanţii și Albiorii participă și la pomenirea mor-
ţilor din Biserica Sfântu Nicolae, alternând de la un an la 
altul prezenţa la una sau la cealaltă dintre biserici.

Junii brașovecheni ţin parastasul junilor decedaţi din 
rândurile lor în Biserica Adormirii Maicii Domnului din 
Brașovechi.

Prima zi de Paști – 28.04.2019
În prima zi de Paști fiecare grup de juni pornesc către tro-

ița de unde aparțin , acolo are loc înmânarea buzduganelor 
și a lentelor noilor conducători de catre vechii conducători , 
după primirea însemnelor societății se cântă troparul învie-
rii, se dansează Hora Junilor și se aruncă buzduganul.

Tot în prima zi de Paști Grupul Junilor Tineri participă 
la slujba de vecernie de la Biserica Sf.Nicolae la ora 15,00 
iar după ce ies de la slujbă sunt Preotul Paroh la Bisericii 
Sf.Nicolae le înmânează însemnele Grupului Junilor Tineri 
în Piața Unirii.

A doua zi de Paști – 29.04.2019
Junii Tineri participă la ora 9 la liturghie la bisericiile din 

Șchei Sf.Nicolae respectiv Sf. Treime iar după ce primesc 
binecuvântarea Preoților la ora 12 se împart în 3 cete și 
pleacă la Stropit pe străzile din Șchei după ce au trecut pe 
la toate fetele de măritat din Șchei. Junii Tineri se întorc în 
Piața Unirii la ora 21.

Marțea cu plăcinte –30.04.2019
Junii Tineri dupa ce merg la troița de pe Coasta Prundului 

pe care o au în grijă coboară în Piața Unirii cu plăcinte la ora 
17. După ce cântă tropoarul învierii , dansează Hora Junilor 

și aruncă buzduganul vor împărți plăcinte celor care parti-
cipă la acest eveniment.

Vineri- Aruncre-n Țol - 03.05.2019
Poate cel mai așteptat eveniment după parada călare este 

aruncatul în țol a Junilor Tineri după ce se strâng la vătaf 
acasă Junii Tineri coboară în Piața Unirii unde din nou cântă 
troparul învierii, dansează Hora Junilor și aruncă buzduga-
nul iar apoi urmează proba de curaj aruncare-n țol a Junilor 
Tineri. Acest spectaculos eveniment incepe la ora 17 și are 
loc în Piața Unirii.

Duminica Tomii – 05.05.2019
Cel mai așteptat eveniment cultural din Județul Brașov 

Coborârea Junilor în Cetate are în fiecare an în Duminica 
Tomii, după ce își împodobesc armăsarii și trec pe la condu-
cătorii lor să le facă cinste, toate cele 7 grupuri se strâng în 
Piața Unirii cântă troparul învierii la troița Cap. Ilie Birt și la 
ora 11 are loc coborârea în cetate pe următorul traseu: Piața 
Unirii, str. Brâncoveanu-Barițiu-Piața Sfatului- Mureșenilor- 
bd. Eroilor- Republicii-Piața Sfatului- Apolonia Hirscher-
str. Porții Șchei- Prundului- Piața Unirii- Pe Tocile- Podul 
Crețului- Pietrele lui Solomon. 

Seara la ora 18 are loc coborârea junilor de la Pietrele lui 
Solomon până în Piața Unirii.

Mit, rit, ceremonial şi magie
•  AN DE AN, ÎN ȘCHEII BRAȘOVULUI, ODATĂ CU ÎNVIEREA NATURII ȘI SĂRBĂTORILOR SFINTELOR PAȘTI, ASISTĂM LA UN 
SPECTACOL, A CĂRUI MANIFESTARE DEPĂȘEȘTE DE MULT ÎNȚELESUL ÎNGUST AL UNUI SIMPLU OBICEI, CUMULÂND ÎN 
DESFĂȘURAREA LUI ELEMENTE DE MIT, RIT, CEREMONIAL ȘI MAGIE, SUBORDONAT CELOR TREI ASPECTE ALCĂTUITOARE: 
PRIMĂVĂRATIC, PASCAL ȘI EROIC. Junii sunt grupați astăzi în șapte grupuri sau cete de călăreți, organizați din punct de vedere 
juridic în societăți, a căror misiune este păstrarea și promovarea tradițiilor din Șcheii Brașovului și Brașovul vechi, prin urmare se 
poate susține ca junii îndeplinesc totodată o funcție ceremonială, reluând și practicând ritualuri vechi în fiecare an
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1 mai 1988. Frumusețea distinsă a ultimului fragment de oraș ce mai amintește încă 
de tihna și generozitatea vremurilor interbelice: parcul și Strada Nicolae Iorga. Nu e 
de mirare că se țintește azi distrugerea rapidă și totală a acestei zone. Termenul de 
comparație este mult prea neconvenabil pentru cioclii Brașovului.

Pavaj 1916, din pavele fasonate de 
dimensiuni standard, plus pavele speciale 
pentagonale de bordură și pavele speciale cu 
rotunjire, pentru intradosul șinei de tramvai.

Pavaj 2019, din pietre abnorme,  
nesortate ("rebut de carieră"), tăiat cu 
flexul de-a-nboulea prin piatră, în loc  
să fie desfăcut pe la rosturi.

Casa ing. Aurel Perșu din fostul Cartier I.A.R. (devenit Tractorul), o capodoperă construită 
în 1941 după planurile reputatului arhitect Octav Doicescu. Fotografie de acum câțiva ani, 
de mai înainte de a fi și mai rău siluită prin polistirenizare-termopanizare, tablă etc. Doar 
logia de la parter era deja închisă. Locuința din Strada (actuală) Olteț nr. 1, azi grădiniță de 
copii, a fost cândva una dintre cele mai moderne vile din oraș, cu forme rafinate care îmbină 
arhitectura tradițională din Muscel cu modernismul afectat de decorativism, al anilor '40.  
Ca o particularitate unică, avea piscină exterioară descoperită în curte, cu apă încălzită de la 
o centrală termică proprie.

Dimineața în fostul Parc Rudolf, 1962. În fundal, clădirea actualului Rectorat, ce 
adăpostea atunci Sfatul Popular Regional (arhitect Peter Bartesch, 1881-1885)

Clădirea cu fosta farmacie Eichhorn, Brașov - opt decenii diferență.Pe lângă lipsa 
turnulețului (căzut la cutremurul din 1940), pe lângă îmbătrânirea firească, comparația 
este între un aspect de oraș european și unul de oraș decrepit din vreo republică sovietică 
asiatică. Cârpeli peste cârpeli, pretinse "îmbunătățiri". Graffiti urlând a frustrare. 
Amprenta Omului Nou, visat de Ceaușescu și ajuns abia astăzi la maturitate creatoare, 
educat în perimetrul containerului de gunoi din spatele blocului sau al internetului 
(tot aia). mDar, poate cel mai semnificativ aspect este înălțarea nivelului de călcare 
pe bulevard cu 55 de centimetri, dintre care 35 doar în ultimele patru mandate de 
asfaltare-n-dușmănie. Tot centrul Brașovului a rămas cu casele, curțile și trotuarele "în 
groapă" față de carosabil, doar ca să aibă profit cât mai mare o firmă, să nu cheltuie cu 
decopertarea și transportul straturilor vechi la rampă. Jenant, dar real și foarte greu de 
remediat.

Zodia rahatului sau  
vremea lui Nea Gică Vodă!
A fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti, a fost un oraș de toată povestea. 
Mă rog, ajuns de toată povestea. Una dintre cele mai proaspete materializări ale logoului 
”oraș de toată povestea” s-a petrecut mai zilele trecute, făcînd deja primii pași ai translației 
spre un ”Brașov, oraș de tot rahatul”. La colțul dintre piațeta Mihai Costel (zisă, cîteodată și 
Sf. Ioan, din spatele hotelului ARO, fostă parcare cu vreo 500 de locuri), și Sadoveanu, erau 
discret amplasate două toalete ecologice. Chiar discret. În urmă cu o săptămînă, în urma 
unei bărbătești decizii luate de mai marii (exagerat de marii) și bravii conducători ai urbei, 
toaletele ecologice au fost mutate de acolo. Și nu oriunde, ci conform noului crez al liderilor 
primariali, respectiv ”să scoatem rahatul la vedere”, în mijlocul piațetei, într-o zonă aflată 
la doi-trei metri de băncile pe care șed la soare turiștii și localnicii, în devălmășie. Și în plină 
aromă de rahat, în nici un caz de rahat din fistic ori trandafir. Aromă dublată și de coloana 
sonoră a unor scremete mai mult sau mai puțin discrete (după gradul de funcționare al 
sfincterelor intrătorilor la budele de plastic), pleoscăituri urmate de gemete de ușurare, 
și/sau sursuri de apă curgîndă, cu sau fără incontinențe, asta fiind în funcție de prostata 
fiecăruia dintre beneficiari. Așa că, fraților, profitați din plin de vremea lui Nea Gică vodă 
și haideți la o relaxare audio-olfactivă la băncuțele din Piațeta Sfîntul Ioan ot municipiul 
Brașov. Un oraș fost de toată povestea, actualmente aflat în marș triumfător spre titulatura 
de oraș de tot rahatul!  (Cornelius Popa)

Fotografii și texte de Gruia Hilohi


