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Să ne pregătim, cu post  
și rugăciune, sub ocrotirea  
Maicii Preacurate, pentru apărarea 
Familiei, celula de bază a societății
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AMINTIRI DIN 
COPILĂRIE. 
De undeva de departe

Catedrala Mântuirii 
Neamului nu e un efort, 
ci o bucurie

Arpegiu pentru normalitate

Urmează să decidem 
cine ar putea fi părinții 
copiilor noștri, dacă noi 
murim.
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Ne place sau nu, 
societatea europeană de 
azi (postmodernă, după 
definiția unor gânditori) este 
rezultatul evoluției creștine. 
Legile, morala, duminica, 
educația, căsătoria și o 
grămadă de alte lucruri care 
ne determină sunt, direct 
sau indirect, creștine.

• Noul drum spre Poiana 
Brașov, construcție 
fascinantă realizată în timp 
record, acum mai bine 
de o jumătate de veac, 
nu este numai o lucrare 
inginerească de prestigiu. 

Pentru  
familia 
creștină!

Drumul Poienii 
Braşovului

Personalităţi brașovene 
la Centenarul Marii Uniri

Iubiți credincioși,
În urmă cu 3 ani, în toamna anului 
2015, oameni de bună credință, 
grupați în cadrul unei inițiative 
civice, numite: „Coaliția pentru 
Familie”, au început un demers 
deosebit de important pentru 
ocrotirea viitorului familiei creștine 
tradiționale, cerând revizuirea 
Constituției României prin 
redefinirea familiei. Constituția 
actuală prevede, în art. 48, alineat 
1, că: „Familia se întemeiază 
pe căsătoria liber consimţită 
între soți, pe egalitatea acestora 
şi pe dreptul şi îndatorirea 
părinţilor de a asigura creşterea, 
educaţia şi instruirea copiilor”. 
Termenul „soți”, care este atât 
de general și care nu definește 
nici numărul, nici identitatea 
soţilor, deci deschis interpretărilor, 
trebuie înlocuit cu exprimarea 
„un bărbat și o femeie”. Ca 
Lege fundamentală a Țării, 
Constituția nu poate fi revizuită  
decât printr-o largă consultare 
populară, prin Referendum, spre 
deosebire de legile organice, 
cum este Codul Familiei, care, 
deși conține definiția corectă a 
familiei, poate fi schimbat foarte 
ușor în Parlament. Referendumul 
este cel mai democratic mod de 
exprimare al unui popor liber și, 
totodată, expresia suveranității 
sale naționale.
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Amintiri din copilă-
rie. De undeva de 
departe. Eram copil 
când regimul comu-
nist nu permitea 

manifestările religioase. Am parti-
cipat la nunți unde se căsătoreau 
bărbat cu femeie. La înmormân-
tările unor membri de partid cu 
greutate. Liderii comuniști au știut 
că nu ne pot îndepărta de religie,  
de preoți.

Venea preotul de Bobotează și 
sfințea casa. Ne elibera sufletul. Pe 

atunci mama era mama- femeie, iar 
tata era tata – bărbat. Nu se discuta 
despre homosexualitate, chiar dacă 
ea exista. Și era greu pedepsită. 
Între timp lucrurile au evoluat. 
Am devenit mai democratici, mai 
permisivi. Aceste comportamente 
nu sunt pedepsite, sunt chiar tole-
rate cu o condiție: să nu-mi impui  
acest lucru.

 Până la un punct lucrurile au 
evoluat normal. Am înțeles că 
există oameni care se iubesc dife-
rit. Pentru majoritatea dintre noi 

chiar anormal de diferit. Am spus 
cu toții că nu este treaba noastră, 
că nu este la noi în casă. Însă acum 
ei vor să intre în casele noastre, în 
familiile noastre, vor să se implice 
în educația copiilor noștri. Așa 
ceva nu se poate!

Sunt state în Europa unde pre-
oții au fost excomunicați pentru 
că nu au vrut să oficieze căsători-
ile homosexuale. Nu vreau să se 
ajungă și la noi la acest lucru, pen-
tru că  eu nu îl negociez pe Cristos 
și nici religia mea. Spunea un mare 
om politic: „Negociez orice, dar nu 
negociez principii“! Și eu am prin-
cipiile mele. Acest mare om politic 
a suferit în pușcăriile comuniste 
pentru convingerile sale. Noi nu 
vom muri în nicio pușcărie pen-
tru convingerile noastre religioase, 
încă. Dar nu excludem posibili-
tatea să fim condamnați că nu îi 
lăsăm pe homosexuali să ne educe 
sau să ne adopte copiii!

Să revin la copilărie! La mort i 
se puneau pe ochi monede. Poate 
era plata pentru luntrașul care îl 
ducea „dincolo“. Azi, cei care fac 
propaganda homosexuală au banii 

pe ochi fără să fie morți. Ei văd doar 
banul și decăderea. Odată mi-a 
spus un homosexual că este cre-
dincios. Eu, fără a fi un habotnic, 
poate chiar sunt unul dintre marii 
greșiți, l-am întrebat de ce merge 
la biserică, de ce se spovedește? 
Nu este oare o contradicție între 
viața și păcatul lui pomenit de car-
tea sfântă? Oare nu este el cel care 
plutește între două lumi? De ce îl 
împovărează el pe preot, pe duhov-
nic? Simplu, pentru că ortodoxia 
înseamnă iertare, consiliere și 

înțelegere. Nu condamnare.
Toți avem păcatele noastre 

biblice, dar acest păcat al homo-
sexualității nu îl înțeleg și nu îl 
accept. Poate la final, când mă voi 
sfârși voi ajunge la dreapta jude-
cată. Nu contează unde, sus sau 
jos, am prieteni buni în ambele 
tărâmuri.

Până atunci pentru mine tata 
este bărbatul, soțul mamei mele iar 
mama este cea care punea gutui pe 
sobă. În așteptarea preotului care 
sfințea casa și sufletele noastre.

Amintiri din copilărie
Editorial

de Alexandru PETRESCU

Drumul care, de 
regulă, contează 
la fel de mult, are 
aceeași importanță 
ca și ținta. Pe care 

fiecare și-o fixează cum crede de 
cuviință. La începutul drumului 
meu a existat, ca o șansă, pot să 
evaluez acum, o BISERICĂ. Se 
numește ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI și se află pe Strada 
Bisericii Române din Brașovul 
Vechi. Stradă care, într-o anumită 

Un vot politic sau unul sincer,  
cu conștiința curată?

• UN MARE SCRIITOR SPUNEA CĂ, LA CAPĂTUL FIECĂRUI DRUM, SE AFLĂ O  
BISERICĂ. NU INDICA UNA ANUME. O BISERICĂ! BISERICA DIN SUFLETUL FIECĂRUIA. 
Eu afirm că și la începutul drumului tot o biserică îţi poate marca existenţa

conjunctură a istoriei, a fost „bote-
zată“ Operetei.

O biserică de cartier. Scurt, acolo 
am fost botezat, acolo m-am cunu-
nat, căsătorit, acolo mi-am botezat 
cele două fete, acolo se odihnesc  
MAMA  și TATĂL, părinții mei. 
Acolo am botezat, am cununat, 
acolo aprind, din cînd în cînd, o 
lumînare. Este o legătură dincolo de 
orice explicație, de orice încercare 
de a o rupe. Face parte din  VIAȚA 
mea, a  SOȚIEI, a COPIILOR 
mei. Reprezintă un univers moral, 
un punct de sprijin. Începînd din 
anii 50, cînd, copil fiind, în fiecare 
duminică, în podișorul bisericii, 
devreme, înainte de slujbă, la orele 
de religie, ținute cu curaj, în ciuda 
regimului de atunci, nu insist, îl 
ascultam pe preotul ALEXANDRU 

POPA, pe care, ulterior , l-am ase-
mănat cu un sfînt. Este cel care mi-a 
dăruit prima Biblie. Cel care m-a 
îndemnat  să citesc. Așa, ca fapt 
divers, el mi-a dat prima gumă de 
mestecat, în pauza unui meci. Era 
suporter. Mai tîrziu, mi-a admirat 
primii blugi. Nu a încercat nicio-
dată, cînd deja crescusem, să-mi 
impună ceva, să mă înspăimînte 
cu iadul sau cu mai știu eu ce. Din 
păcate, l-am pierdut prea devreme, 
am plecat la București, student, asta 
a fost. Aș mai fi avut nevoie de el. 
Îl văd și acum, avea o transparență, 
pielea albă, venele vizibile... poate 
și aură, cel puțin pentru mine... El 
mi-a dat LINIA. LINIA mea, am și 
numit un roman așa, deși abordează 
o linie deformată grav. Acolo, în 
podișorul bisericii ADORMIREA 

MAICII DOMNULUI am primit 
lecții de morală care m-au călăuzit 
de-a lungul anilor.

Scriu aceste rînduri, la rugămin-
tea prietenului Alexandru Petrescu, 
„pe marginea drumului“. Cînd m-a 
sunat eram în mașină, plecat cu 
treburi din oraș. Nu i-am promis 
nimic. Am tras însă pe dreapta și 
am început să  aștern aceste gîn-
duri. Atît! Referendumul, pri-
eteni, este o încercare serioasă. 
Dincolo de meschinăria politicii 
de moment. Este  o probă de con-
știință. De apartenenență. Dacă 
nu v-ați rătăcit. Mai ales cei tineri. 
Care nu ați avut un podișor (bal-
conul, unde cîntă corul bisericii) 
și un PREOT, CĂLĂUZITOR, 
MAESTRU...   sau cum vreți să-i 
spuneți, să vă îndrume. 

Nu vreau să fiți nici 
Generația Z, nici 
înrolați în tot felul de 
#rezistențe, nici. Vă 
visez înflorind frumos, 
conform visurilor 
voastre. LIBERI. Să 
încercați să înțelegeți 
CE votați, să vă gîndiți 
la voi dar și la cei 
apropiați vouă. Și la cei 
care vor veni după noi.  
Cît despre votul meu, 
cred că nu este nevoie 
să precizez nimic. Ați 
înțeles, sper.

Eduard HUIDAN

Mama mea n-avea nici globuri 
Nici beteală și nici stea
Sărbătorile de iarnă 
Cu gutui le-mpodobea... 
Mi-a pus mama o gutuie 
La fereastra dinspre drum
Şi acum când luminează
N-am putere s-o consum.

Dulce, galbenă lumină
Cum și eu bălaie-eram
Mi-a pus mama o gutuie 
Ce se coace-ncet la geam... 
Aș mușca-o dar mă doare 
Mă cuprinde-un fel de jind
Şi acum cînd trece anul
Parc-o simt îmbătrînind.



3

număr special, 2018

P O L I T I C

L a nivelul comisii-
lor reunite pe legea 
offshore, am solici-
tat și noi amânarea 
unui vot întrucât nu 

suntem pe deplin convinși că 
amendamentele de la Senat 
sunt bune. Este necesară o 
analiză amănunţită cu for-
mula de calcul. Vom solicita 
și Ministerului de Finanţe 
o previziune de calcul și de 
impact bugetar. Nu am avut 
timpul necesar pentru a fi 
ferm convinși de impactul 
bugetar al celor două amen-
damente. După părerea mea, 

sunt necesare unele modificări 
pentru ca statul român să aibă 
venituri substanţiale.

Sunt câteva elemente care 
sunt însă necesare în lege. Este 
bine că se păstrează vânzarea 
gazelor extrase pe piaţa româ-
nească în proporţie de 50%. În 
acest fel, populaţia și agenţii 
economici au acces la un preţ 
echitabil. Câștigul României 
trebuie să vină însă din acest 
impozit special plus rede-
venţa plus impozitul  pe pro-
fit. Într-adevăr, legea gazelor 
are și o miză privind strategia 
geopolitică. 

Legea offshore

Mihai MOHACI
deputat de Braşov

Nu mai trebuie să 
importăm gaz de la ruși și, 
în plus, putem asigura o 
independență energetică 
pentru Europa prin această 
lege, dar și prin finalizarea 
conductei de gaz BRUA 
pe coridorul Bulgaria-
România-Ungaria-Austria.
Sunt mulți colegi care nu 
vor vota o astfel de lege 
dacă nu sunt conștienți 
că este în favoarea țării 
într-o măsură cât mai 
mare posibilă în contextul 
actual.

Pe zona de stânga

PSD-ul se ocupă cu guverna-
rea, așa cum poate și se pricepe. 
În lipsa unei opoziții reale, lucru-
rile se desfășoara destul de liniar. 
O singură problemă la nivelul 
Ministerului Agriculturii cu epide-
mia de pestă porcină care a făcut 
ca opoziția să ceară demisia minis-
trului Petre Daea, cel cu oaia. Ping-
pongul aruncării responsabilită-
ților a continuat cu pasarea către 
Cioloș care ca  Premier și Comisar 
european ar fi trebuit să fie infor-
mat și să întreprindă ceva pentru 
a preîntâmpina această epidemie. 
În rest opoziție în țara asta face tot 
PSD-ul. Cu alte cuvinte și-n apă-
rare și-n atac este tot PSD-ul. Dacă 
în primăvară schimba Guvernul 
Tudose cu Guvernul Dancilă, 
acum la final de vară și început de 
toamnă, îndemnul la luptă l-a dat 
Gabriela Firea, primarul Capitalei. 
Sub pretextul blocării principale-
lor proiecte ale orașului pe care-l 
conduce de către Guvern, ea a fost 
cea care a condus atacul împo-
triva lui Dragnea și a Guvernului 
girat de către acesta. Având ală-
turi mai mulți dintre baronii din 
sud: Stănescu, Țuțuianu, Neacșu, 
dar și pe fostul premier Tudose 
părea că va avea câștig de cauză, 
însă acțiunea lor a eșuat lamen-
tabil. Efectul prevăzut va fi acela 
al remanierii unor miniștri, 

impuși de către aripa dizidenților 
și eliminarea lor politică. Primul 
pas s-a făcut prin realizarea unei 
Comisii de evaluare a activității 
miniștrilor. Vom urmări cu atenție.

PSRO, partidul lui Ponta. 
Acesta nu există, există doar ca 
și scuză ca acesta să poată să-și 
exprime ideile în massmedia, 
întotdeauna împotriva conduce-
rii PSD. Ca urmare nu contează 
și nici nu estimăm o schimbare a 
acestei situații.

Pe zona de dreapta
PNL reușește să dezamăgească 

prin reîncălzirea unor lideri din 
trecut precum Antonescu și Blaga, 
care au fost reactivați în vede-
rea întrecerilor electorale din 

primăvara anului viitor, respectiv 
Alegerile Europarlamentare. În 
rest în lipsa unui proiect politic 
clar care să fie acceptat de către 
electorat, în loc să crească pe baza 
disensiunilor din PSD și erodării 
firești a acestora la guvernare în 
cel mai bun caz stagnează.

USR, din poziția de partid par-
lamentar este una dintre marile 
dezamăgiri. În loc să folosească 
mecanismele parlamentare pen-
tru a promova proiecte este în 
continuare blocat în zona activis-
mului de tip ONG și al hipseteris-
mului care nu are impact în soci-
etate. Dar este de remarcat faptul 
că a încercat la nivel național o 
campanie de strângere de sem-
nături pentru promovarea unei 

legi în Parlament privind elimina-
rea corupților din administrație. 
Toate bune și frumoase însă ca 
partid parlamentar puteau ori-
cum să aibă inițiativă legislativă, 
așa că întrebarea care rămâne este 
de ce au făcut totuși acest lucru? 
Sunt două răspunsuri posibile: 
că aveau nevoie de un stindard 
pe care să-l utilizeze în următoa-
rele confruntări electorale și că au 
dorit să-și realizeze o bază de date 
pe care să o utilizeze tot cu scop 
electoral.

Mișcarea România 
Împreună a lui Dacian Julien 
Cioloș deși este dată de către 
mulți ca fiind pe trend crescător, 
nu prea sesizez de unde, deoa-
rece nu a ieșit cu nicio propunere 

concretă demnă de a fi discutată.
PMP. După retragerea din poli-

tică anunțată de către Băsescu și 
după părasirea corabiei de către 
foarte mulți parlamentari către 
PSD, nu se simte deloc bine. Cu 
un lider, Eugen Tomac lipsit de 
carismă este pe un trend descres-
cător accelerat și fară să meargă 
într-o campanie electorală pe liste 
comune cu alt partid, cu siguranță 
nu va face pragul electoral.

La Brașov este o liniște deplină 
din punct de vedere politic. Ori 
este un dans în 3 ca și până acum 
doar cu alți dansatori ori este liniș-
tea dinaintea unor ciocniri prin 
care să se stabilească o nouă ie- 
rarhie. S-au făcut și două sondaje 
în ultima perioadă în care s-au 
măsurat partidele. Nici aici nu 
este nicio surpriză, exceptând fap-
tul că PSD-ul la nivelul județului 
este în continuare pe primul loc, 
ceea ce înseamnă că dincolo de 
zgomotul din media și de pe inter-
net, măririle de salarii și pensii 
se simt în buzunarul romanilor. 
Pentru primar, din nou nicio sur-
priză, George Scripcaru conduce 
detașat în opțiunile electoratului, 
dacă am avea duminică alegeri. 
Toți ceilalți măsurați nu depă-
șesc 10% fie căvorbim de Dunca-
PSD, Veștea-PNL sau de Costel 
Mihai-PMP.

Să fim sănătoși!

Trece toamna, vine iarna...
• AȘA CUM ANTICIPAM LA SFÂRȘITUL PRIMĂVERII, VARA DIN PUNCT DE VEDERE POLITIC A FOST 
LINIȘTITĂ. Exceptând luna august care a reprezentat un moment extrem de important prin „Mitingul 
diasporei" din 10 August, în rest sunt doar câteva lucruri de semnalat

Cătălin LEONTE
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Iubiți credincioși,

În urmă cu 3 ani, în toamna 
anului 2015, oameni de bună 
credință, grupați în cadrul 
unei inițiative civice, numite: 
„Coaliția pentru Familie”, 

au început un demers deosebit de 
important pentru ocrotirea viito-
rului familiei creștine tradiționale, 
cerând revizuirea Constituției Ro-
mâniei prin redefinirea familiei. 
Constituția actuală prevede, în art. 
48, alineat 1, că: „Familia se înte-
meiază pe căsătoria liber consimţi-
tă între soţi, pe egalitatea acestora 
și pe dreptul și îndatorirea părinţi-
lor de a asigura creșterea, educaţia 
și instruirea copiilor”. Termenul 
„soți”, care este atât de general și 
care nu definește nici numărul, nici 
identitatea soților, deci deschis in-
terpretărilor, trebuie înlocuit cu 
exprimarea „un bărbat și o feme-
ie”. Ca Lege fundamentală a Țării, 
Constituția nu poate fi revizuită  
decât printr-o largă consultare po-
pulară, prin Referendum, spre de-
osebire de legile organice, cum este 
Codul Familiei, care, deși conține 
definiția corectă a familiei, poate fi 
schimbat foarte ușor în Parlament. 
Referendumul este cel mai demo-
cratic mod de exprimare al unui 
popor liber și, totodată, expresia 
suveranității sale naționale.

Trei milioane de români s-au 
alăturat și și-au dat semnătura 
pentru susținerea acestui deme-
rs de ocrotire a familiei tradițio-
nale, formată, așa cum a fost bi-
necuvântată de Dumnezeu, din-
tr-un bărbat și o femeie: „Şi a fă-
cut Dumnezeu pe om după chipul 
Său; după chipul lui Dumnezeu 
l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. 
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, 
zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi 
umpleţi pământul şi-l stăpâniţi..”. 
(Facere 1, 27-28)

Am ajuns, iată, vremea în care 
trebuie să reconfirmăm norma-
litatea și firescul familiei. După 
3 ani de neînțelese amânări și 
tergiversări, Senatul României a 
aprobat organizarea acestui Refe-
rendum pentru zilele de 6 octombrie 
și 7 octombrie a.c.

Așadar, săptămâna viitoa-
re, sâmbătă și duminică, ne aș-
teaptă cel mai mare examen al 
nostru: examen de credință și 
de conştiință națională, ca po-
por unit și liber, chemat să dea 

mărturie concretă pentru valo-
rile noastre morale, pentru apă-
rarea sfințeniei familiei tradițio-
nale, pentru ocrotirea educației 
sănătoase și a viitorului copiilor 
noștri.

Constatăm cu regret, în aceas-
tă perioadă, cât de amplă, de sus-
ținută și de virulentă este cam-
pania de denigrare, discreditare 
și manipulare a acestui referen-

dum legat de familia creștină, 
care se duce pe rețelele de soci-
alizare și în media. Înțelegem, 
astfel, iubiți credincioși, cât este 
de mare miza acestui referendum 
pentru toți cei care ne-am născut și 
am crescut în familie, dar și cât de 
înverșunată și agresivă este stra-
tegia celor care se opun acestui 
act democratic prin manipula-
rea și intoxicarea oamenilor de 

bine cu tot felul de invective, 
spre înșelarea lor.

Să reținem cu toții că Refe-
rendumul nu a fost cerut și nici 
revendicat de vreun partid politic! 
Nădăjduim însă că el va fi spri-
jinit de toți cei care s-au născut, 
au crescut şi aparțin unei familii 
creştine, indiferent de opțiunea 
lor politică. Referendumul este al 
nostru, al tuturor românilor cu-

minți și așezați care vom merge 
împreună la vot, în Anul Cente-
nar, pentru apărarea familiei și a 
sufletelor curate ale copiilor noș-
tri din fața unei false şi întunecate 
ideologi, care vrea să ne reeduce 
pe toți și să ne învețe că naturalul 
și firescul sunt doar expresia unei 
așa-zise „prejudecăți”, și nu fun-
damentul vieții noastre ca ființe 
umane libere și demne, create de 
Dumnezeu, capabile de frumu-
sețe și dragoste, de credință și 
moralitate, chemate la asemăna-
rea cu Dumnezeu.

Potrivnicii familiei creștine ca-
ută să ne înșele semănând multă 
suspiciune și neîncredere cu privi-
re la întrebarea care va fi înscrisă pe 
buletinele de vot. Vom fi întrebați 
dacă suntem de acord cu Legea de 
revizuire a Constituției României 
în forma adoptată de Parlament. 
Această întrebare nu este una înșe-
lătoare, ci este una standard, pentru 
că legea de revizuire a fost adoptată 
deja, precizând clar în Monitorul 
Oficial că „familia este întemeiată 
pe căsătoria liber consimțită dintre 
un bărbat și o femeie”, dar această 
lege va intra în vigoare doar dacă va 
fi asumată prin acest referendum. 
Așadar, nu se votează decât exclu-
siv definirea familiei, nimic altceva 
ascuns!

Prin acest referendum pe care 
îl susținem NU discriminăm pe 
nimeni, NU condamnăm și NU 
judecăm opțiunile sau faptele 
altora! Ne apărăm pozitiv, prin 
vot, doar valorile morale ale vieții 
și sufletul poporului român, pen-
tru care moșii și strămoșii noștri 
au plătit jertfe spirituale și mate-
riale uriașe. Mulțimea eroilor ro-
mâni cunoscuți și necunoscuți, pe 
a căror jertfă s-a edificat România 
de astăzi, libertatea și demnitatea 
noastră națională, trebuie să ră-
mână conștiința vie a neamului 
nostru. Ei au apărat nu numai in-
tegritatea teritorială a țării, dar și 
integritatea spirituală și valorile 
morale ale poporului român, care 
a traversat întunericul istoriei sale 
zbuciumate prin lumina credinței 
și dreapta viețuire creștină. Amin-
tirea vrednicilor noștri înaintași, a 
eroilor și martirilor neamului ne 
obligă, în acest An Centenar, să nu 
uităm cât de mare este preţul jertfei 
lor pentru darul vieții, al credinței 
și al unității noastre și astfel, să ne 
responsabilizăm și noi să ne jertfim 
apărând sfințenia familiei creștine 

Să ne pregătim, cu post și rugăciune,  
sub ocrotirea Maicii Preacurate, pentru 
apărarea Familiei, celula de bază a societății
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prin manifestarea unității noastre, 
participând cu toții la Referendu-
mul din 6 și 7 octombrie. Mărturia 
dată la referendum este un adevă-
rat recensământ pentru toți fiii 
Bisericii noastre, văzând astfel câți 
apărători mai are Hristos!

Ne bucurăm că sunt alături de 
noi toate celelalte confesiuni creș-
tine, oameni de cultură și știință, 
și mai ales, Academia Română, cel 
mai înalt for de știință, cultură și 
educație al României, care în urmă 
cu aproximativ 2 luni a respins cu 
maximă fermitate „ipotezele edu-
caţionale așa-zis moderniste” din 
cercetările ONG-urilor străine, 

solicitând Ministerului învățămân-
tului să păstreze principiile educa-
ției centrate pe specificul naţional 
românesc, care să dezvolte copilul 
în spiritul familiei tradiţionale - ca 
nucleu al vieţii sociale, culturale, 
morale și cu implicaţii enunţate 
creștine, milenare a românilor.

Dincolo de toate aceste străda-
nii omenești ale noastre, de trezire 
și responsabilizare a conștiințelor 
credincioșilor, nădejdea cea mare 
o punem în primul rând în milos-
tivirea cea nemărginită a Preabu-
nului Dumnezeu și în ocrotirea cea 
plină de iubire a Maicii Domnului 
pentru poporul nostru. Noi sun-

tem conștienţi că trecem acum o 
perioadă de luptă duhovnicească 
împotriva duhurilor întunericului, 
care duc neîncetat război cu Biseri-
ca lui Hristos. Știm că în spatele re-
alităţii văzute pe care o trăim există 
această realitate nevăzută, această 
luptă neîncetată a celui rău împo-
triva noastră și, de aceea, așa cum 
a făcut întotdeauna Biserica în mo-
mentele cele mai dificile din istoria 
ei, îndemnăm și noi la post și la ru-
găciune, armele biruitoare pe care 
Însuși Hristos le-a folosit și ni le-a 
dăruit pentru a ieși învingători din 
toate încercările vieţii noastre.

De aceea, cu smerenie adresăm 

Dumneavoastră și tuturor fiilor 
Bisericii străbune, care din diferite 
pricini nu sunt împreună cu noi, 
chemarea de a petrece săptămâna 
dinaintea marelui examen în pos-
tire și rugăciune, pentru ocrotirea 
familiei creștine și viitorul copiilor 
noștri.

O chemăm în ajutor pe Maica 
Domnului, al cărei Sfânt Acoperă-
mânt îl serbăm la 1 octombrie, să 
ne ocrotească familiile, copiii și să 
ne ajute cu mila ei cea mare. Ru-
găm pe toți părinții noștri slujitori 
ai altarelor din toate bisericile din 
Arhiepiscopia Sibiului să oficieze 
în fiecare zi din această săptămână 

Sfânta Liturghie, iar seara Paraclisul 
Maicii Domnului, fiind încredin-
ţaţi că toate lucrările noastre vor 
izbuti doar prin binecuvântarea și 
cu ajutorul Preamilostivului nostru 
Dumnezeu și prin mijlocirea Mai-
cii Lui Preacurate.

Dumnezeu să binecuvinteze 
credința, dragostea și râvna tuturor 
în împlinirea lucrării mântuitoare a 
Sfintei noastre Biserici și să ocro-
tească întregul nostru popor ro-
mân de pretutindeni!

†Laurențiu,
Arhiepiscopul Sibiului  

și Mitropolitul Ardealului

Catedrala 
Mântuirii  
Neamului  
nu e un efort, 
ci o bucurie
• LA ÎNCEPUTUL ANILOR NOUĂZECI, DUPĂ EPISODUL 
TÂRGU-MUREȘ ȘI DUPĂ MINERIADE, ÎN DRUMUL 
SPRE PETROȘANI, AM OCOLIT PUŢIN ȘI AM OPRIT O 
JUMĂTATE DE ZI LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN 
DIN FRÂNCEȘTI, VÂLCEA. Eram doi reporteri de la 
România liberă, iar pentru că ideea de a scrie din  
Valea Jiului după Mineriada din 13-15 iunie, care făcuse 
ravagii în București, era a redactorului-șef de atunci,  
Mihai Creangă, el era cel care conducea echipa

Era iarnă atunci, zăpada albise cur-
tea mănăstirii, respirațiile noastre 
împleteau aburi. „Vezi, Tudore, 
la noi Dumnezeu șade blând pe 
prispă, ca un țăran bătrân“, mi-a 

spus Mihai Creangă. Ne-am înfiorat cu toții. 
Aerul înțepenise, smerit…

Catedrala Mântuirii Neamului   
e a tuturor celor ce se roagă  
în limba română

După vreo cincisprezece ani, am ajuns 
lângă Cernăuți, într-un sat de români unde 
slujba se ținea într-o baracă de lemn. Alături, 
în construcție, o biserică de piatră. Un cor 
de bărbați, așezați în cerc, tineri și bătrâni, 
cu preotul printre ei, cânta un cântec vechi 
despre moartea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. 
„Eu vă las în grija mare / A lui Dumnezeu cel 
Sfânt, / Să stați strajă la hotare, / Să păziți 
acest pământ“. Așa cântau bărbații aceia, iar 
ochii le erau înecați în lacrimi.

În aceeași perioadă, la Chișinău se cău-
tau soluții pentru ieșirea de sub stăpânirea 
Patriarhiei Ruse. Peste tot, românii se rugau 
în limba română.

„Biserica suntem toți”, a spus în noaptea 

de Înviere părintele Constantin Necula, 
comentând slujba la un post de televiziune. 
O propoziție care (ne) oferă un cu totul alt 
sens pentru ceea ce obișnuim să spunem că 
este biserica. Dincolo de instituția adminis-
trativă. Dincolo de „lemnul și spațiile mici“ 
cântate pe aceeași, constantă, melodie.

E drept, lumea  
se schimbă în viteză

Tehnologiile ne schimbă viața, cucerim 
tot mai acut timpul și spațiul, iar instituția 
bisericească se modernizează. Acum are ziar, 
website, televiziune, agenție de turism. Are 
birou de presă și informează sau răspunde 
public la articolele din presă. Biserica are un 
website în care explică sensul construcției 
Catedralei. Dar bisericile lasă aceeași sen-
zație. „Cei care vizitează bisericile ortodoxe 
sunt adesea uimiți de lumina și de căldura 
lor, de o anumită intimitate și familiaritate cu 
cerescul. Aceasta deoarece, chiar în afara sluj-
belor, fiecare punct al zidurilor este însuflețit 
de prezențe despre care mărturisesc icoanele 
și care îl pun pe om în comuniune cu mai-ma-
rii săi: îngeri, profeți, apostoli, martiri și 
sfinți. Omul se simte, în mod spontan, firesc, 
în vizită la Dumnezeu, înconjurat de prietenii 
lui Dumnezeu“, scrie Paul Evdokimov în car-
tea Rugăciunea în Biserica de Răsărit.

Catedrala Mântuirii Neamului  
 a devenit o țintă

Unii comentatori acuză Biserica de 

implicare prea mare în societate. Alții arată 
cu degetul preoți care nu le plac sau, poate, 
greșesc. Alții condamnă vehement ora de 
religie sau înălțarea Catedralei Mântuirii 
Neamului. De curând, o doamnă a scris 
într-un ziar despre Catedrala Mântuirii 
Neamului  și despre faptul că turla va fi 
mai înaltă decât Casa Poporului și a tras 
concluzia că Biserica este (sau își dorește 
să fie) mai puternică  decât statul… Nu 
a înțeles nimic doamna cu pricina. Sau 
nu vrea să înțeleagă… „Înțelepciune“, 
spun preoții, de mai multe ori, în timpul 
liturghiei.

În vremuri oricât de grele, 
românii au ridicat biserici

Acum, în sfârșit, mai sus de Palatul 
Parlamentului, se împlinește firescul unui 
neam. Nu avem o biserică a neamului nos-
tru, de aici și din toate părțile în care sun-
tem, și e firesc să o avem. Neamul e sacru, 
iar sacrul se exprimă. Catedrala Mântuirii 
Neamului  nu e un efort, ci o bucurie. Iar 
faptul că turla catedralei va fi mai înaltă decât 
Palatul Parlamentului nu înseamnă confisca-
rea statului. E, mai degrabă, victoria credin-
ței celor care s-au jertfit sau au fost jertfiți pe 
„șantierul“ vremurilor roșii.

„Rugați-vă pentru cei care nu știu, nu 
vor și, în mod special, pentru cei care nu 
s-au rugat niciodată”. Acesta a fost îndem-
nul patriarhului român Iustinian în 1953. 
Evdokimov spune despre acest îndemn că se 
situează la nivelul Rugăciunii lui Iisus.

Tudor ARTENIE



Arpegiu 
pentru normalitate

• CA FIECARE 
DINTRE NOI SI EU AM 
CIUDĂŢENIILE MELE, 
UNELE MAI PONOSITE 
CA ALTELE.  
Printre ele ar fi muzica 
simfonică, opera, 
trabucurile, pipa, 
ness-ul, cafeaua cu 
caimac, apa minerală  
la sticlă de sticlă și 
ciudat, absolut ieșit 
din comun: îmi plac 
femeile!

Ciudățenii de mistreț 
morocănos. A, uita-
sem mai am o ciu-
dățenie și anume cel 
puțin în viziunea mea, 

familia este formată din: o mamă - 
femeie, plus un tată - bărbat, plus 
cel puțin un copil (băiat sau fată, 
cu sex determinat!). Copiii pot să 
fie mai mulți, de la unul în sus că e 
la liber, doar la chinezi e cu porția, 
din rațiuni de urbanizare vitală și 
hrană. La noi, adică la daci, numă-
rul de copii e la liber. Mai există (în 
viziunea mea) familia - fără copii - 
soț, soție care sunt bărbat și femeie. 
Tot pe aceeași temă mai exista, 
familia monoparentală, adică fami-
lia formată dintr-un părinte și unul 
sau mai mulți copii. Adică, toate 
acestea înseamnă: familia care cre-
ează, familia care duce specia mai 
departe.

Există în presa electronică și pe 
Facebook și bloguri, ideea că acest 
referendum este al lui Dragnea. 

Atrag atenția  
că prezentul articol  
nu are nici o tentă  
politică și nici o  
legătură cu justiția, cu 
pensionarii PSD  
sau cu vreun  
#rezistent isteric 

Ei spun că este a lui Dragnea 
întrucât cu siguranță se vor stre-
cura în Constituție articole și 
subterfugii cu ajutorul cărora 
vor scăpa corupții de închisoare. 
Sincer? Părerea mea? Decât să se 
creeze premizele ca o familie de 
homosexuali sa înfieze copii prefer 
să scape câțiva corupți de pușcărie. 
Pericolul este că dacă acest referen-
dum pică, textul din Constituție 
rămâne evaziv iar Codul Civil se 
schimbă foarte ușor și ne trezim că 
homosexualii vor adopta copii.

 În prezent Constituția la artico-
lul 48, prevede că ,,familia se înte-
meiază pe căsătoria liber consim-
ţită între soţi“ , iar prin referendum 

se dorește să se consulte populația 
României dacă enunțul de mai sus 
să se schimbe sau nu în următorul 
și anume: ,,familia se întemeiază 
pe căsătoria liber consimţită între 
un bărbat și o femeie,, . Eu ma gân-
deam - mai demult - că prin enun-
țul: ,,liber consimţită între soţi“ , 
se subînțelege faptul că este vorba 
de un bărbat și o femeie, adică 
soții sunt un bărbat și o femeie, 
dar uite că nu prea se subînțe-
lege.  Bineînțeles că vin asociațiile, 
Bruxelles-ul, Olanda și Canada 
(care susțin cel mai mult ideea 
căsătoriei între persoane de același 
sex), ONG-urile, postacii de profil 
și spun: ,,drepturi“, ,,libertate de 
exprimare“ , ,,discriminare“ etc., 
dar mi-e teamă că nu li se încalcă 
nici un drept prin această modifi-
care constituțională. 

Motivația primordială, 
biblică, evoluționisță și 
socială a familiei este 
aceea de a crea, încă 
unul.  
Unul mic 

Deci din ei, doi părinți, 
trebuie să se creeze unul 
sau mai mulți mici, copii 
mici. Din doi bărbați 
sau două femei nu se va 
putea crea niciodată un 
al treilea. Acolo unde nu 
există creație își face loc 
nefirescul

Bun, sunt de acord că fiecare în 
intimitatea lui face ce vrea el, cu 
cine vrea el. Dar nu încerca să mă 
convingi că tu ești normalitatea, 
pentru că nu vei reuși.  

Mai este o problemă: emas-
cularea si feminizarea bărbatului. 
Atenuarea până la dispariție a tră-
săturilor de caracter masculine, 
bărbatești. Din punctul meu de 
vedere eu cred că undeva, la nivel 
ocult (vor zice unii că o dau în 
conspirații, dar e mai mult decat 
evident!) se dorește o populație 
emasculată și lipsită de forță fizică 
și psihică, împrejurare care duce 

la lipsă de reacție și la acceptare 
perpetuă a stăpânirii și a sarcinilor 
primite.

Ei bine, dacă am avea o societate 
cu multă homosexualitate și plină 
de androgini efeminați, aceste 
două aspecte combinate cu bom-
bardamentul media de informație 
fadă și inutilă, în contextul premi-
selor unei societăți bazată pe ten-
dințe de team-building corporatist 
am deveni turma perfectă de cre-
tini manipulabili. Deja ne confrun-
tăm cu o generație care trăiește în 
baza acestor premise  și este vizibilă 
acolo neputința crasă de a sintetiza 
lucrurile: „Hoții, hoții!“, „Cine și ce 
a furat? Concret!“, „Ăăăă, nu știm, 
noaptea, hoții, hoții!“, fără cuvinte!

Încă ceva, toți #rezistenți, toți 
„diasporenii“ și toată acea jalnică 
și patetică gardă pretoriană „inte-
lectuală“ de ziariști și scriitori 
care disprețuiesc și urăsc tot ceea 
ce este tradițional și românesc, 
ei bine toți aceștia ajunseseră la 
următoarea concluzie: „Am greșit, 
trebuia să mergem la vot și poate 
nu ieșea PSD-ul!“ Și acum ce fac? 
Se îndeamnă unul pe altul să nu 
meargă la vot, or fi cretini?
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Postmodernitatea, evo-
luția spectaculoasă a 
mijloacelor de infor-
mare și comunicare, 
faptul că granițele s-au 

deschis, democratizarea evidentă 
a vieții politice ne-au schimbat 
modul de funcționare. Suntem mai 
dinamici, mai liberi și, pe cale de 
consecință, mai liberi în gândire. 
Ceea ce este, în definitiv, un lucru  
foarte bun!

La fel de adevărat este că nu 
s-a schimbat chiar toată existența 
noastră. Mâncăm tot de trei ori pe 
zi, bem apă când ne este sete, iar 
când vine timpul, ne căsătorim și 
facem copii. O să spuneți că sunt 
nuanțe la acest capitol și voi fi de 
acord: medicina a progresat, există 
soluții medicale și pentru cuplu-
rile care nu pot avea copii pe cale 
naturală. Dar, în esență, mama este 
femeie, tatăl este bărbat, iar o fami-
lie împlinită presupune și mamă, și 
tată. Dincolo de excepțiile (cel mai 
adesea, dramatice) pe care le repre-
zintă familiile monoparentale, 
familia presupune și mamă, și tată.

Anii din urmă ai (post)moder-
nității au reprezentat însă și o 
bătălie împotriva discriminării de 
orice fel, inclusiv cea sexuală sau 
de gen (aici lucrurile sunt puțin 
mai complicate, este vorba des-
pre oameni care simt că aparțin 
celuilalt gen decât cel în care s-au 
născut sau sunt chiar… fără gen). 
Manifestările publice împotriva 
discriminării persoanelor homo-
sexuale s-au întețit. Gândirea seco-
lului 21 nu mai acceptă astfel de 
discriminări. Românii, toleranți 
conform tradiției, sunt dispuși să 
spună că nu este treaba lor ce face 
fiecare în dormitorul propriu.

În toamna anului 2015, asocia-
ția numită Coaliția pentru Familie 
a propus revizuirea Constituției 
României și redefinirea căsătoriei. 

„Familia se întemeiază pe căsăto-
ria liber consimţită între soţi, pe 
egalitatea acestora și pe dreptul și 
îndatorirea părinţilor de a asigura 
creșterea, educaţia și instruirea 
copiilor.” Coaliția pentru Familie 
consideră necesară o clarificare: 
„Familia se întemeiază pe căsăto-
ria liber consimţită între între un 
bărbat și o femeie, pe egalitatea 
acestora și pe dreptul și îndatorirea 
părinţilor de a asigura creșterea, 
educaţia și instruirea copiilor”. În 
loc de „soți” – „bărbat și femeie”.

Pentru schimbarea Constituției 
este nevoie de un referendum. 
Coaliția a strâns peste 3 milioane 
de semnături de susținere. Camera 
Deputaţilor a adoptat, în mai 2017, 
iniţiativa cetăţenească de revizu-
ire a Constituţiei care prevede că 

familia se întemeiază pe căsătoria 
între un bărbat și o femeie, și nu 
între soţi. Comitetul Executiv al 
PSD a votat în favoarea demersu-
lui și a stabilit ca data la care să fie 
organizat referendumul să fie ziua 
de 7 octombrie. Intrăm, cum s-ar 
spune, în linie dreaptă!

Concomitent, activitatea 
publică a fundațiilor și asociațiilor 
care reprezintă și apără drepturile 
comunității LGBT (acronimul 
care se referă la colectivitatea les-
biană, gay, bisexuală, transsexuală 
și intersexuală) s-a intensificat. 
Într-un fel, dorința acestor semeni 
ai noștri de a le fi respectată orien-
tarea sexuală – deși nu văd de ce 
ar trebui acesta să fie un subiect 
public!? - este normală. Au ace-
leași drepturi și obligații ca și noi, 

ceilalți, au performanțe profesio-
nale, științifice sau artistice. Sunt 
buni vecini, prieteni, cresc câini 
și pisici. Societatea modernă s-a 
adaptat. Poate nu le acceptă toată 
lumea, dar persoanele homose-
xuale nu sunt în pericol pe stradă 
și nu pot fi date afară din serviciu 
pentru că sunt diferite.

Contradicția apare atunci când 
comunitatea LGBT și susținăto-
rii săi militează pentru căsătoria 
dintre persoanele de același sex. 
O parte din argumentele lor pot 
fi luate în considerare: cuplurile 
homosexuale  să poată contracta 
împrumuturi  bancare sau să poată 
să își moștenească bunurile după 
decesul unuia dintre ei – ca să dau 
doar două exemple. Deși aceste 
aspecte pot fi clarificate la un notar, 
poate că societatea ar putea face 
mai mult pentru ei și să recunoască 
într-un fel sau altul acest partene-
riat. Este o chestiune de dorință a 
doi oameni care formează, orice 
am zice noi, un cuplu.

În acest context, definirea fami-
liei ca fiind unirea dintre bărbat și 
femeie este cu atât mai necesară. 
Această uniune formează familia în 
sensul ei adevărat. Nașterea copii-
lor, creșterea și educarea lor sunt 
atribute doar ale familiei. Nu cred 
deloc în „părinții” de același sex 
(cine este mama și cine este tata?; 

cum îi putem defini sau deosebi?), 
iar ieșirea din matca noastră orto-
doxă, chiar dacă ar părea în pas cu 
vremurile postmoderne, nu ar face 
decât să altereze condiția noastră 
de oameni normali.

Ca cetățean, ca medic și pro-
fesor de medicină la UMF Carol 
Davila, resping orice discriminare 
și susțin dreptul fiecăruia de a se 
defini și trăi după propria vrere. 
Dar resping, totodată, excesele de 
orice fel – de la violență la discri-
minarea pozitivă forțată. La refe-
rendum, voi susține definiția nor-
mală a căsătoriei, faptul că aceasta 
este unirea dintre un bărbat  
și o femeie!

Ne place sau nu, societatea europeană de azi (postmodernă, după definiția unor gânditori) este 
rezultatul evoluției creștine. Legile, morala, duminica, educația, căsătoria și o grămadă de alte 
lucruri care ne determină sunt, direct sau indirect, creștine. 

 Pentru familia creștină! 

Prof. Dr. MSc.  
Alexandru Vlad CIUREA

Editat de SC ABC Medianet Galaxy SRL

Director: Alexandru PETRESCU

tel: 0787.89.86.36

gazetabrasovului@gmail.com

Responsibilitatea juridică  

pentru conținutul articolelor  

aparține autorilor.

Tipărit la Tipogramm SRL Brașov

tipogramm@yahoo.com

Tel/fax: 0268.42.77.60

În acest context, definirea familiei ca fiind unirea 
dintre bărbat și femeie este cu atât mai necesară. 
Această uniune formează familia în sensul ei 
adevărat. Nașterea copiilor, creșterea și educarea 

lor sunt atribute doar ale familiei. Nu cred deloc în 
„părinții” de același sex (cine este mama și cine este 
tata?; cum îi putem defini sau deosebi?), iar ieșirea 
din matca noastră ortodoxă, chiar dacă ar părea în 
pas cu vremurile postmoderne, nu ar face decât să 
altereze condiția noastră de oameni normali
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Drumul Poienii Braşovului
• NOUL DRUM SPRE POIANA 
BRAŞOV, CONSTRUCŢIE 
FASCINANTĂ REALIZATĂ ÎN 
TIMP RECORD, ACUM MAI BINE 
DE O JUMĂTATE DE VEAC, 
NU ESTE NUMAI O LUCRARE 
INGINEREASCĂ DE PRESTIGIU. 

El are deopotrivă şi atributele 
unei opere arhitecturale, în 
accepţiune vitruviană: firmitas 
- dovedind neîndoielnic 
durabilitate; utilitas - 
soluţionând simplu cerinţe 
funcţionale complexe şi 
favorizând noi oportunităţi de 
valorificare; venustas - fiind atât 
depozitar al propriei frumuseţi, 
descinse din compoziţia sa 
echilibrată, cât şi deschizător 
înspre frumuseţea oraşului din 
vale şi a reperelor arhitectonice 
ori naturale ale acestuia, prin 
perspectivele pe care le face 
posibile. Dar, dincolo de toate 
atuurile tehnice sau artistice 
invocabile, drumul acesta 
ascunde o performanţă pe 
care doar puţine edificii au mai 
atins-o la Braşov: aceea de a 
fi devenit în mod natural un 
simbol comunitar de referinţă, o 
constantă a mentalului colectiv. 
Îl purtăm aşadar cu grijă în 
profunzimile noastre, iar el ne 
poartă la rându-i, lin dar ferm, pe 
înălţimile sale.

Anul 1933 a însemnat debutul 
transportului public organizat 
spre Poiana Braşov. Până în 
data de 29 decembrie 1964, 
pe Drumul Vechi au circulat 
curse regulate pentru pasageri, 
efectuate mai întâi cu autoşenile 
(până în 1938), apoi cu vehicule 
pe pneuri (începând din 1936), 
în marea lor majoritate de tip 
militar, cu tracţiune multiplă.

Circulaţia auto s-a desfăşurat pe 
vechiul drum până în anul 1965. 
Acesta fusese îmbunătăţit în 
anii 1930, pentru a corespunde 
traficului cu autovehicule, dar 
avea declivităţi mari, raze mici 
de curbură şi profil transversal 
îngust, ce nu permitea decât pe 
alocuri petrecerea maşinilor care 
circulau din sensuri opuse.

La capătul Drumului Vechi, 
excursionistul era răsplătit, 
pe la 1930, cu posibilitatea 
unei plăcute vizite la "SKV 
Höhenheim" sau "Turcu", 
primele două hoteluri-restaurant 
construite în Poiana. Mai 
departe, era... doar iarba!

Şantierul 
drumului, 
1964

Serpentinele  
din 
Văglenişte, 
1965



Conferința Națională a 
Bucătarilor din România își pro-
pune să devină un eveniment 
anual al gastronomiei româ-
nești, un moment de analiză a 

problematicilor din sectorul gastronomic, 
piesă centrală a industriei de ospitalitate din 
România. Vrem să capacităm eforturile bucă-
tarilor, formatorilor, instituțiilor publice, 
factorilor guvernamentali, reprezentanților 
industriilor conexe în vederea realizării și 
promovării unei activități și imagini corecte 
a gastronomiei românești profesioniste“, 
spune Adrian Neag, Project Manager  in 
cadrul ANBCT România.

Sesiunile de dezbateri au abordat teme de 
interes din sectorul gastronomic românesc. 
S-a vorbit despre bucătăria națională versus 
străină, importanța gustului în era esteticu-
lui, bucătarul plurivalent, cum se pregătesc 
profesioniștii pentru un concurs și recruta-
rea personalului din industria ospitalieră. 

Cosmin Dragomir a moderat panelul 
despre evoluția bucătăriilor tradiționale 
în România dar și la nivel mondial, des-
pre unicitatea gastronomiei noastre și des-
pre cât de important este acest aspect din 
punct de vedere al cifrei de afaceri a unui 
restaurant. Au dezbătut aceste subiecte chef 
Oana Coantă, chef Mădălina Șanta și chef 
Giovanni Baldantoni. 

Despre revenirea gustului în prim planul 

unei gastronomii conduse doar de vizual au 
vorbit George Valeriu Drăghici, chef și lector 
la Horeca School Brasov și București, chef 
Ciprian Nicolaescu și chef Adrian Pop. 

O altă temă foarte des întâlnită în bucă-
tărie este bucătarul 3 în 1 – un meniu sem-
nat de același chef, de la starter la desert. Un 
cofetar poate păstra identitatea restaurantu-
lui? Au răspuns la întrebare Flavian Andrei 
Dobre, pastry chef cu premii câștigate la IBA 
CUP Munchen 2015, chef Paul Siserman și 
cofetar Ștefan Alexandru. 

Pentru că există multe competiții națio-
nale și internaționale pentru profesioniștii 
din gastronomie, este important ca aceștia 
să știe cum să se pregătească pentru un con-
curs. La CNBR, bucătarii au învățat de la 
Gabriela Berechet, trainer, jurat în competi-
ții gastronomice, autor de lucrări de speciali-
tate și consultant. Au aflat care este tipul de 
coaching de care au nevoie și cum se asigură 
că  pot furniza resursele – informaționale, 
tehnice, materiale – necesare pentru a câș-
tiga de la chefii Petronela Ciubotariu, Maria 
Popa, Carmela Dragomir și Irina Hriapcă. 

Ziua s-a încheiat cu discuții despre recru-
tarea personalului din industria ospitalieră. 
Cursurile oferite de școlile din România 
par să nu mai fie suficiente pentru a face față 
ofertelor de locuri de muncă din acest sector. 
Cristian Macedonski, consilier la Primăria 
din Brașov, a prezentat soluții alături de 

reprezentanți oficiali din învățământ.
La conferință au participat și câțiva invi-

tați speciali, directori și fondatori de asociații 
gastronomice internaționale. Printre aceștia 
se numără Domenico Maggi – director conti-
nental WACS pentru Europa de Sud, Carlos 
Duran Herrera - Secretary General and 
Founding CEO National Spanish Culinary 
Team, Elena Ciobanu, președinte Asociația 
Națională Culinary&Catering Republica 
Moldova, Enza Barbaro, președinte 
Reprezentanța România FIC – Federazione 
Italiana Cuochi, Sarkiz Yacoubian, preșe-
dinte Taste of Peace și Zeki Acikoz, preșe-
dintele Federației Asociațiilor Gastronomice 
din Turcia. 

 Conferința Națională a Bucătarilor din 
România este un eveniment organizat de 
ANBCT (Asociația Națională a Bucătarilor și 
Cofetarilor din Turism). Hospitality Culture 
Institute este, începând cu acest an, partener 
de dezvoltare și comunicare al ANBCT iar 
Asociația Guerilla Cooking Brașov si Horeca 
Romania sunt parteneri media a Conferinței.

 ANBCT a fost înființată în 1971 la ini-
țiativa marilor bucătari și cofetari ai vre-
mii și a aderat la Federația Internațională 
a Bucătarilor, astăzi WACS (World 
Association of Chefs Societies), unde 
ANBCT este singurul reprezentant al gas-
tronomiei românești membru cu drept  
de vot.
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Conferința Națională a Bucătarilor  
din România, prima ediție

O zi, cinci paneluri, 20 de speakeri, 10 invitați speciali. Acestea au fost coordonatele CNBR 2018. 
Conferința Națională a Bucătarilor din România a avut  loc pe 19 septembrie 2018 la Hotel ARO 
PALACE din Brașov. A fost prima ediție a unui eveniment care reunește profesioniștii din industria 
gastronomică sub același acoperiș

Conferința Națională a 
Bucătarilor din România 
este un eveniment 
organizat de ANBCT 
(Asociația Națională a 
Bucătarilor și Cofetarilor 
din Turism). Hospitality 
Culture Institute este, 
începând cu acest an, 
partener de dezvoltare 
și comunicare al ANBCT 
iar Asociația Guerilla 
Cooking Brașov si Horeca 
Romania sunt parteneri 
media a Conferinței.
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Dar de ce a ajuns 
poporul român 
în anul 2018, să 
facă Referendum 
pentru un lucru 

atât de firesc și deplin înțeles, așa 
cum este Căsătoria? De ce să iasă 
la vot? Oare nu știe toată lumea 
ce înseamnă o Căsătorie? Că ea 
este formată dintr-un bărbat și o 
femeie? Se pare că nu toată lumea 
știe sau nu toată lumea este de 
acord cu această definiție. Există în 
România, puține persoane, e ade-
vărat, care consideră că o Căsătorie 
poate fi încheiată între 2, 3, 4 sau 
mai muți bărbați, sau femei, sau 
combinații între ei. Nu vă mirați, 
pentru că astăzi, în acest moment, 
acest lucru este posibil! Definiția 
actuală a Căsătoriei din art. 48. 
folosește termenul de soți. Atenție! 
Termenul de soți nu înseamnă 
așa cum știm noi, un bărbat și o 
femeie! El poate în același timp să 
însemne 2,3,4 sau mai mulți soți 
SAU soți numai bărbați sau numai 
femei. Acesta este motivul pen-
tru care Coaliția pentru Familie 
a strâns peste 3.000.000 de sem-
nături din rândurile noastre, ca să 
apere definiția Căsătoriei.

Dar oare, ce se va întâmpla cu 
familiile monoparentale, adică for-
mate dintr-o mămică și copil sau 
copii cu bunici? Vor fi ele afectate 
de acest Referendum? Nicidecum! 
Familiile monoparentale rămân în 
continuare sub ocrotirea art. 26 din 
Constituție care garantează viața 
intimă, de familie și privată. Mai 
mult, Referendumul nu privește 
art. 26, adică familia, ci privește 
art. 48, adică Căsătoria. Deci fami-
liile monoparentale vor fi în con-
tinuare protejate. Cu alte cuvinte, 
acest Referendum este pentru 
modificarea Căsătoriei și nicide-
cum pentru modificarea familiei! 
Atenție! Este greșit să fie numit 
ca Referendum pentru Familie. 
Adevăratul nume este Referendum 
pentru Căsătorie!

Dar este posibil ca unii 
dintre cunoscuții noștri  
să se întrebe: „Dar de ce  
mai este necesar să facem 
un Referendum național 
pentru a modifica în 
Constituție ceva ce  
există deja în Codul Civil?”

De fapt, la ce se referă ei? Dacă 
în Codul Civil avem art. 258 care 
spune: Căsătoria este formată 
dintr-un bărbat și femeie, de ce să 
mai precizăm această definiție și în 
Constituție? Răspunsul este urmă-
torul: Codul Civil este o lege orga-
nică ce se poate modifica în 2 ore 
în Parlament (sub diferite presiuni 
de moment), pe când Constituția 
este Regina legilor iar procedura 
de modificare a ei este deosebit de 
grea. De exemplu, Codul Civil din 
Franța a fost modificat în doar 2 
ore în 2013 atunci când căsătoriile 
între homosexuali au fost legali-
zate, permițând astfel homosexu-
alilor să înfieze copii. Nu a contat 
deloc faptul că pe străzile din Paris 
demonstrau pașnic 2.000.000 de 

francezi. Astăzi în Franța, cuvin-
tele „mamă” și „tată” au fost șterse 
și înlocuite cu termenii neutri de 
„părinte 1“ și „părinte 2“ pentru a 
nu jigni minoritățile sexuale.

Dar în Brașov, unii dintre con-
cetățeni se pot întreba: oare acest 
Referendum, nu cumva încalcă 
drepturi ale minorităților sexu-
ale, cum ar fi cel de a se căsători? 
Răspunsul este deosebit de simplu 
și de clar: Nu, acest Referendum 
nu încalcă drepturi ale minorități-
lor, pentru că dreptul la Căsătorie 
în baza Codului Civil, este acordat 
de către stat numai și numai unui 
bărbat și unei femei. Persoanele 
de același sex nu pot fi decla-
rate ca soți pentru că legea nu le 
oferă acest drept, rezervat numai 
și numai bărbatului și a femeii. 
Deci acest Referendum nu încalcă 
dreptul nici unei minorități pen-
tru că nu există nici în Constituție, 
nici în alte legi, dreptul de a se 
căsători bărbat cu bărbat sau 
femeie cu femeie.

Am auzit cu toții în ultima 
vreme că acest Referendum ar fi 
prea scump, că după unii va costa 
20 milioane euro, după alții 48 
milioane de euro și că acești bani 
se pot duce în veceurile din școlile 

de la țară, în autostrăzi sau alte 
destinații. Acest Referendum nu 
este scump pentru că este demo-
cratic, adică este vocea a 3.000.000 
de români. Și cu siguranță nu este 
scump gândindu-ne la ce ne pre-
gătesc cei care nu sunt de acord cu 
el. Dumneavoastră știați că în luna 
iulie 2018 Ministerul Educației 
Naționale a fost pe punctul de a 
aproba o strategie națională de 
re-educare a 2.500.000 de părinți și 
care ar fi costat statul român numai 
în primul an aproape 70.000.000 
de euro? Părinții ar fi fost re-edu-
cați în fiecare săptămână să înțe-
leagă că familia normală, multimi-
lenară românească este rea, sursă 
a înapoierii României, sursă a dis-
criminării, intoleranței și violen-
ței, motiv pentru care ea (familia) 
trebuie modificată conform „noi-
lor ideologii“? Dar gândiți-vă la ce 
costuri se va obliga statul român să 
le facă prin operațiile de schimbare 
de sex ale transsexualilor (adică a 
acelora care sunt de ex. Bărbați și 
vor să fie considerați Femei)? Sau 
a tratamentelor medicale și cu hor-
moni? Dar câți bani ar costa sta-
tul român pentru implementarea 
punctuală a legilor care vor apărea 
dacă homosexulii se vor căsători?

Și cu siguranță am mai 
auzit următoarea întrebare: 
„Domnule, cu ce mă 
afectează pe mine ce fac 
unii în dormitorul lor? 

E treaba lor!”.  Așa este, pe noi 
nu ar trebui să ne intereseze viața 
intimă sau viața de familie a celor-
lalți, dar în momentul în care în 
baza preferințelor lor sexuale, sta-
tul român va modifica legi care 
ne vor afecta pe noi și mai ales, pe 
copiii noștri, atunci pentru acest 
lucru ar trebui să ne intereseze. 
Căci dacă NU ne interesează și NU 
vom merge la Referendum ca să 
votăm cum ne dictează conștiința, 
atunci vom vedea și în România că 
se va întâmpla ca în Canada, Marea 
Britanie, Franța, Danemarca, 
Suedia și alte țări: 2 bărbați se vor 
putea căsători, 2 bărbați vor putea 
înfia legal copii, la școala copiii vor 
învăța că este normal să ai părinți 2 
bărbați iar libertarea de exprimare 
și libertatea religioasă o să dispară. 
Preoții nu o să mai poata spună că 
potrivit Sfintei Scripturi, homose-
xualitatea este un păcat, pentru că 
vor fi acuzați de homofobie și vor 
merge la închisoare.

ROMÂNII se pot uni în apărarea  
celui mai de preț lucru:  
căsătoria și inocența copiilor noștri!

• ÎN ZILELE DE 6 ȘI 7 OCTOMBRIE  (SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ), COMUNITATEA BRAȘOVEANĂ ESTE 
CHEMATĂ LA REFERENDUM! Mamele, Taţii și Bunicii vor avea ocazia să voteze că sunt de acord (sau 
nu sunt de acord) ca definiţia Căsătoriei să fie drept uniunea dintre un bărbat și o femeie. Mai precis, 
obiectul acestui Referendum îl constituie clarificarea definiţiei Căsătoriei din art. 48 din Constituţie

Dan FLOREA, Președinte
Comitetul Județean de inițiativă 

Brașov, Coaliția pentru Familie

Așadar, la 100 de ani 
de la Marea Unire a 
României, brașovenii 
vor avea posibilitatea 
pe 6 și 7 octombrie 
2018 să meargă la 
Referendum, să voteze 
și să arate că ROMÂNII 
se pot uni în apărarea 
celui mai de preț lucru: 
căsătoria și inocența 
copiilor noștri!



Dă-i Doamne românului,  
mintea de pe urmă
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Înainte de toate vreau să vă 
spun că nici măcar nu mă inte-
resează ce fac oamenii în dor-
mitor. Ce fac, cu cine și de ce. 
Nici măcar nu îmi pun între-

barea dacă este normal sau anormal. 
Este treaba lor. Nu mă interesează 
dacă homosexualismul este o devi-
ație de comportament sau o boală 
psihică. Sau poate doar reflexia 
unor frustrări din copilărie. Pur și 
simplu nu mă interesează! Pe mine 
mă interesează doar ca cei mici să 
nu vină acasă și să-mi spună că au 
văzut doi sau două care se lingeau 
pe stradă. Și să mă întrebe dacă este 
normal. Copiii au dreptul să crească 
fără influențe băgate forțat în edu-
cație. Citeam zilele trecute că în 
anumite state europene merg repre-
zentanții LGBT să facă propagandă, 
să prezinte spectacole. Începând de 
la grădiniță chiar. Serios? Încerc să 
nu-mi imaginez cum vin ceva băieți 
rujați, cu cercei și îmbrăcați în fuste 
să facă prezentări la clasa pregă-
tiroare! Idilic!

Să revenim la cele două tabere. 
Este simplu: una din tabere este cea 
a românilor care indiferent de cult 
sau etnie susțin căsătoria între un 
bărbat și o femeie. Cealaltă tabără 

este a „progreșiștilor“ care militează 
pentru curcubeu. Mulți dintre ei au 
familii, copii. Ei fac opoziție doar că 
li s-a spus că este referendum pen-
tru Dragnea sau despre PSD. Alții 
dau exemple din societate – că ăla 
a divorțat, că ăla își bate nevasta și 
copilul, etc. Apoi Dumnezeu știe de 
ce nu le-a mers „căruța“, că tot pro-
verb spune: „Nu a stricat Dumnezeu 
două case“!

Mulți încearcă să minimalizeze, 
că unde este pericolul, că unde ați 
văzut voi pericol. Este pericol! Cei 
care nu vor să scriem în constituție 
CLAR că o căsătorie se face între 
un bărbat și o femeie au declarat că 
ăsta este doar primul pas. Care este 
al doilea pas? 

 Păi este simplu. Să luăm exemplu 
european, unde în state „democra-
tice precum Norvegia, Danemarca 
sau Anglia te poți trezi că vine un 
judecător și îți ia copilul și îl dă spre 
adopție cui vrea el! Avem exemple 
– copiii unui român au fost luați de 
la tatăl lor și dați spre adopție unei 
familii de homosexuali. 

Alții merg pe termeni tehnici. 
Ăștia sunt în principiu politicienii 
din „opoziție“. Hai să analizăm ce 
spun ei:

• Cei care susțin referendu-
mul nu sunt altceva decât oile lui 
Dragnea! Asta e întrebarea de la 
referendum: „Sunteţi de acord cu 
legea de revizuire a Constituţiei în 
forma adoptată de parlament?“

Problema căsătoriei între un 
bărbat şi o femeie e deja legiferată. 
Ea există în Codul Familiei:

• Art. 258
Familia 
(1) Familia se întemeiază pe 

căsătoria liber consimţită între 
soţi, pe egalitatea acestora, pre-
cum şi pe dreptul şi îndatori-
rea părinţilor de a asigura creş-
terea şi educarea copiilor lor. 
(2) Familia are dreptul la ocrotire 
din partea societăţii şi a statului. 
(3) Statul este obligat să sprijine, 
prin măsuri economice şi sociale, 
încheierea căsătoriei, precum şi dez-
voltarea şi consolidarea familiei. 
(4) În sensul prezentului cod, prin 
soţi se înţelege bărbatul şi femeia 
uniţi prin căsătorie.

• Art. 259
Căsătoria
(1) Căsătoria este uniunea 

liber consimţită între un bărbat şi o 
femeie, încheiată în condiţiile legii.

(2) Bărbatul şi femeia au 

dreptul de a se căsători în scopul de 
a întemeia o familie.”

Să explicăm tehnic: Deoarece 
în constituție se face vorbire des-
pre căsătoria liber consimţită între 
soţi, legiuitorul a făcut trimitere la 
Codul Civil. Constituția este greu de 
schimbat, dar un Cod Civil se poate 
schimba peste noapte. Vine la con-
ducere o formațiune „progresistă“ și 
schimbă prevederile din Codul Civil. 
Simplu. Și fără să încalce Constituția 
redefinește conceptul de soţi.  Soți 
care pot deveni ei doi, ele două, 
capre, vaci, pisici. Orice are o gaură?

Din acest motiv avem nevoie de 
modificarea Constituției, unde să 
scrie clar prin soţi se înţelege băr-
batul şi femeia uniţi prin căsătorie!

Înainte ca fiecare să tragă o con-
cluzie, vreau să spun doar atât: fie-
care trebuie să aleagă liber. Dacă un 
adolescent sau un adult alege să-și 
definească sexualitatea este pro-
blema și alegerea sa personală. Eu 
nu vreau să se creeze premisele unei 
îndoctrinări de nici o parte, nu vreau 
să arătăm copiilor încă din grădiniță 
că se poate face chestia aia și cu o 
capră! În Norvegia, un psihiatru 
pedofil a tranșat, ani de zile, destine 
de copii. I-a smuls din familii și i-a 

trimis în plasament. În Anglia se face 
educație sexuală de la vârste fragede. 
În Europa „progresistă“ sunt voci 
care vor să nu mai fie condamnată 
pedofilia. Este normal să abuzezi 
un copil de 10 sau 11 ani? Eu zic că 
nu! Dacă stăm acasă vom permite ca 
aceste lucruri să se întâmple și la noi. 
Vor fi familii ai căror copii vor fi abu-
zați, traumatizați. De ce să supunem 
copii la asemenea lucruri? 

Eu cred într-o societate normal, 
deschisă, dar nu supusă obligatoriu 
la o presiune exercitată asupra noas-
tră. Până la urmă suntem un popor 
creștin care are valorile sale. Și mai 
cred că toți cei care boicotează sau 
îndeamnă să se voteze la referen-
dum NU, sunt doar activiști politici. 
O să vedeți la votul din parlament. 
Pentru că după ce se va îndeplini 
condiția să fie minim 7 milioane de 
voturi DA,  referendumul va trebui 
ratificat de Parlament. Iar pentru 
modificarea Constituției va fi nevoie 
de votul a 2/3 din politicieni. Acolo 
să fiți atenți, să vedeți cine sunt cei 
care vă cer votul, dar nu se sfiesc să 
lase calea deschisă curcubeului. 

Alexandru PETRESCU
În continuare vă prezint câteva 

imagini cu ce se întâmplă în lume.

Referendumul pentru schimbarea constituției. Despre asta este vorba. Unii spun că s-au împărțit 
iar românii în două tabere. Serios? Care tabere? Și de cine sunt ele coordonate?

 Parteneri homosexuali care militează pentru dreptul de a adopta un copil  Copil adoptat de o familie homosexuală

 Elevi scoși la o parade gay



Statul paralel –  
cine e și ce consumă?

• STATUL PARALEL, PE CARE ÎL POMENEȘTE AUTORUL ÎN TITLU, E O CHESTIE ATÂT DE DATĂ NAIBII 
ÎNCÂT, ÎNAINTE VREME, CHIAR EMINESCU I-A DEDICAT NIȘTE STIHURI. Iaca: „Era pe când nu se 
zărea, azi o vedem și nu e“ . Deci chestia. Iar dacă nu despre asta vorbea domnul Eminescu în poemul 
său, atunci să afle că e un neinteresant

Toți, dar toți politicienii care au 
ajuns la putere, la noi, au crezut că 
se pot înțelege cu paraleliștii, cu 
beznarii. Până s-au fript. După ce 
s-au fript, s-au revoltat. Alții au luat 
alt traseu. Gândiți-vă la un tolomac 
care se pregătea și el să candideze 
la o chestie. Un fel de neica nimeni 
cu muci. Și pică dosarul. Audieri, 
procurori, fezandare, re-educare, 
tot ce trebuie. Și după aia tolomacul 
devine, subit, șef de partid și vajnic 
apărător al paraleliștilor.

Daniel BEJAN

Putem renunța la refe-
rințele geometrice și 
îi putem spune „statul 
din umbră”, sau, într-o 
formulare mai tene-

broasă, i-am putea zice „statul din 
beznă” ori, mai poetic, „statul din 
negură”. Nu contează, oricum, ce 
fel alegem să-l poreclim pentru că 
se descurcă bine și fără creștinesc 
botez. 

Când vine vorba despre 
dihania asta întâlnești două 
tipuri de atitudini. Prima e 
revolta celor care afirmă că exis-
tența acestei obscure, dar extrem 
de toxice cabale ne mănâncă fica-
ții. Cea de a doua e a celor care 
pretind că nu-l văd, că nu există, 
că asta e doar o poveste de speriat 
ornitorincii. Doar că pe ăștia din 
urmă îi vezi clipind des, făcând ‘oț 
cu ochiul și hlizind a batjocură. 
Până la urmă, ca întotdeauna, ati-
tudinea față de porcăriile de tipul 
ăsta depinde de poziționare, adică 
dacă ai de tras ponoase sau foloase 
de pe urma golănelii numite statul 
paralel.

Unii zic „unde-i, bre, că 
nu-l vedem! de ce nu-l văz 
dacă iezistă!”. Moment poetic. 
Nu-l vezi pentru că e ca vântul! 
Am încheiat momentul poetic. 

Dacă vezi cum zboară acoperișul, 
atunci poți deduce existența vân-
tului. Sau aștepți să te izbească în 
față, cum îi izbește și pe ceilalți 
și atunci o să constați, ce chestie,  
că există.

În sufrageria lui Oprea, în 
via lui Ghiță, statul paralel își 
scrie opera. Mecanismul despre 
care vorbim e, în aparență, simplu. 
Instituțiile statului sunt populate 
cu oameni. Unii aleși, alții nu. 
Cei aleși trec, de regulă, printr-o 
severă colonoscopie politică îna-
inte de a ocupa vreo demnitate 

publică. Sunt supuși unei serioase 
scrutări fără de care, cel puțin teo-
retic, nu ar putea aduna voturile 
necesare. Ceilalți nu. Nimeni nu-i 
votează pe securiști, pe oamenii 
lor din presă, din justiție. Ei sunt 
acolo. Mereu. Mandatele șefilor 
pot avea o durată limitată, dar ei, 
ăia nevotați, de multe ori neștiuți, 
rămân acolo. Coldea, Dumbravă, 
Portocală, ș.a.m.d. . Până când  
calcă prea grav pe bec și trebuie să 
plece. Abia atunci aflăm, de cele 
mai multe ori, despre existența 
lor. În servicii, în justiție, oriunde 
există forța represivă a statului ai 
să dai peste ei. Peste  protocoalele 
dintre ei. 

Victimele cele mai sigure 
ale lor sunt tembelii din poli-
tică (ăia aleși, chipurile) care cred 
că pot face blaturi cu băieții, că se 
pot folosi de ei. În vie, în sufrage-
rie, în Costa Rica. Și-o merită. 

De cele mai multe ori, ăștia, 
paraleliștii, sunt în poziții 
cheie, în care servirea intereselor 
României ar trebui să fie priorita-
tea absolută. Sanchi ! Prioritatea 
lor e propria chivernisire, iar dacă 
asta înseamnă să se facă preș în 
fața unora de pe afară care nu 
întotdeauna vor binele României, 

asta e! Ghinion! Spre deosebire de 
ăia aleși, când pică, ăștia pică bine. 
Nu-i trimite nimeni la loc răcoros, 
pentru ei se găsește întotdeauna o 
sinecură călduță. 

Toți, dar toți politicienii care 
au ajuns la putere, la noi, au 
crezut că se pot înțelege cu 
paraleliștii, cu beznarii. Până 
s-au fript. După ce s-au fript, s-au 
revoltat. Alții au luat alt traseu. 
Gândiți-vă la un tolomac care se 
pregătea și el să candideze la o 
chestie. Un fel de neica nimeni 
cu muci. Și pică dosarul. Audieri, 
procurori, fezandare, re-educare, 
tot ce trebuie. Și după aia tolo-
macul devine, subit, șef de partid 
și vajnic apărător al paraleliștilor. 
Vă spuneam mai sus că ăștia sunt 
ăia care întotdeauna și-o iau. Și o 
merită.

Pe urmă vă gândiți la un 
mucos care are și el idei des-
pre ce ar trebui să fie politica. 
Tot candidează la o foarte mare 
primărie, însoțit de franțuzoaica 
lui. Lumea îl bagă în seamă, unii 
îl iau în serios, iar mucea și fran-
țuzoaica pun de un partid. Tot 
felul de licheni se atașează la par-
tidul mucilor, cum era de așteptat, 
băieții buni au grijă ca partidul 

să existe, să respire și să intre în 
Parlament. După aia lui Mucea 
i se spune: bine, merci, pa ! mai 
departe nu mai e nevoie de tine. 
Franțuzoaica e trimisă și ea să 
graseieze la altă masă, iar partidul 
mucilor apără statul paralel și, în 
același timp, pretinde că acesta nu 
există.

Toată porcăria de la noi își 
are sorgintea prin alte părți, 
acolo unde statul ăsta din beznă 
a căpătat proporții de-a dreptul 
înspăimântătoare, punând în peri-
col chiar existența statului auten-
tic. Iar acolo devine președinte un 
căpiat care, pentru prima dată în 
istoria lor, n-are chef să facă înțe-
legeri cu ăștia, ci vrea s-i belească. 
Încet, cu răbdare, înghițind tot 
ce de înghițit, dar urmându-și cu 
îndărătnicie planul. Ei bine, ăsta 
e momentul în care și pe la noi 
începe să bântuie angoasa, încep 
să se înmoaie genunchii. Apar pro-
tocoale la lumină, apar demiteri, 
apar scrisori, apar scrisori despre 
protocoale. Meci complicat.

Ultimul paragraf conține, 
de regulă, îndemnuri, concluzii 
înțelepte și predici. Acest ultim 
paragraf conține doar un căscat. 
Căscatul se ia. 
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Camaradul nu se lasă în urmă

Pe masa de operație se 
găsea un îngrijitor de la 
Grădina Zoologică din 
Brașov care fusese muș-
cat de ursul care l-a atacat 

atrăgându-l într-un soi de ambus-
cadă mai mult sau mai puțin pre-
meditată. Era plin, din cap până la 
picioare (la propriu!) de plăgi care 
mai de care mai polimorfe, care mai 
de care mai ciudate, așa cum sunt 
toate cele provocate de mușcăturile 
de animale sălbatice mari. Problema 
de moment era însă aceea că imensa 
lor majoritate se găseau în zone 
păroase care nu fuseseră corect pre-
gătite. Adică pacientul nu fusese ras 
în jurul niciuna dintre aceste plăgi. 
Nici în urgență, nici, ulterior, în 
Terapie Intensivă, unde fusese dus 
imediat după decizia de a fi internat. 
Și, din păcate, era vorba de un paci-
ent păros la limita concurenței cu 
ursul care îl atacase.

Aceasta era explicația deloc 
mascatei mele mânii, apărute 
în urma a ceva ce mulți ca 
mine consideră a fi o situație 
intolerabilă pentru medicina 
și chirurgia de urgență

Dan, al cărui „cabinet“ (a se 
sesiza ironia termenului care se 
referă de fapt la o chițimie aflată la 
limita funcționalității) este situat 
la ultimul etaj al spitalului, a ajuns 
în mai puțin de patru minute (mai 
repede chiar decât un echipaj 
SMURD chemat la o resuscitare), 

cu uneltele într-o mână și în cealaltă 
cu telefonul mobil la care tocmai 
răspundea unei alte solicitări.

„– Da, dom doctor, ordonați!“ - 
mi-a spus el gâfâind ușor și zâmbind 
complice, nefiind prima dată când îl 
chemam la sală pentru a descâlci ast-
fel de situații. „E ceva de ras?“

„– E, dar nu ca de obicei. Mai 
întâi îți iei echipament de intrat în 
operație, exact ca noi toți cei din 
echipă și abia apoi îi dai drumul. 
Executa-rea!“ - am mai spus eu, 
făcându-i cu ochiul, la fel de com-
plice, știind că a făcut armata la 
Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu pe 
vremea când (1994-1995) aceasta 
mai asigura paza și protocolul la 
Palatul Controceni.

După încă două minute, Dan-
frizerul acționa ca o veritabilă 
„mână întâi“, ajutat fiind de cei trei 
medici rezidenți care făceau parte 
din echipa stabilită pentru interven-
ție și care îi țineau la îndemână regi-
unile care trebuiau pregătite.

După circa douăzeci de minute 
de echilibristică profesională, Dan a 
ieșit transpirat din zona zero a sălii 
(masa de operație), concluzionând 
sec: „- Acum e gata!“ Nici nu am 
apucat să-i mulțumim cum și cât se 
cuvine, că deja era ieșit pe ușa sălii, 
grăbit să ajungă unde numai el știa 
că mai fusese chemat.

O oră mai târziu, când am ajuns 
la ATI ca să-l evaluez și pe cel de-al 
doilea rănit de urs, l-am găsit alături 
de el, pe cine credeți? Pe Dan! Care, 
de data aceasta, aflând de existența 
lui, începuse să-l pregătească, așa 
cum era și normal, încă înainte de a 
ajunge în blocul operator.
De ce am povestit  
acest episod pasager al unei 
zile obișnuite de lucru?

Pentru că, deși a trecut deja ceva 
timp de atunci, mă mai bântuie și 
acum starea de spirit care m-a deter-
minat să chem frizerul spitalului 

într-un mod care ar putea fi con-
siderat de unii ca identic cu cel în 
care chirurgul cheamă în ajutor ane-
stezistul când observă că pacientul 
aflat în cursul unei intervenții banale 
dezvoltă simptome de insuficiență 
cardio-respiratorie.

O stare de spirit dominată 
de constanta și consistenta 
înverșunare pe care am 
resimțit-o prea mult timp 
împotriva unui sistem care 
desconsideră locul unor 
angajați în echipele din care 
fac parte

O stare de spirit care mă împinge 
să întreb (și nu doar retoric!) de 
ce Dan-frizerul nu este considerat 
ca aparținând echipei de îngrijire 
a pacienților, fie ei „medicali“ sau 
„chirurgicali“, atât timp cât el, Dan-
frizerul, interacționează cu aproape 
fiecare dintre ei cel puțin o dată în 
cursul unei internări?

Și de ce activitatea lui într-un 
spital de urgență nu este recunos-
cută ca atare printr-un spor oare-
care, dacă Dan-frizerul îi „ia la 
mână“ zilnic, începând cu ora 6.30, 
când sosește la serviciu, mai întâi 
pe toți pacienții din secțiile cu pro-
fil chirurgical (chirurgie generală, 
ortopedie, chirurgie plastică, neu-
rochirurgie, chirurgie totacică sau 
vasculară, oro-maxilo-facială, ș.a.) 
care urmează să fie operați în acea zi, 
iar mai apoi pe cei din secțiile medi-
cale, cărora le asigură, (atenție!) la 
cererea asistentelor sau, uneori, a 
medicilor, elementele de igienă cor-
porală specifică? Nevoia pentru așa 
ceva este cu atât mai acută cu cât nu 
puțini dintre pacienții dintr-un spi-
tal de urgență nu au rude care să-i 
îngrijească în orele de vizită sau sunt 
într-o stare atât de gravă încât, chiar 
dacă ar avea, nu și-o pot asigura…

Mă mai întreb de ce, atunci când 
am întrebat pe cineva la serviciul 

personal dacă frizerul de spital are 
asociat vreun spor la salariul și așa 
modest, mi s-a răspuns, nu atât cinic, 
cât extrem de natural că „în mod nor-
mal nici nu ar trebui să aibă vreunul!“

Că un angajat dintr-un astfel de 
serviciu gândește așa, hai să înțele-
gem. Dar că la nivel central (și aici 
vorbesc de Ministerul Sănătății) nu 
se ia în considerare că „Dan-frizerii“ 
sistemului public intră în contact 
direct cu pacienții grav bolnavi (spor 
de stress), cu cei având boli infecți-
oase transmisibile ca Hepatitele B, 
C, delta, HIV sau TBC (spor de boli 
infecțioase), cu cei grav arși (spor de 
arsuri), cu cei care vor fi operați (spor 
de chirurgie), cu cei aflați în ATI 
(spor de terapie intensivă) sau cu cei 
aflați în alte categorii din care îi amin-
tesc doar pe cei care sunt subiecții 
deparazitărilor intensive, ei bine, cu 
asta nu pot fi de acord.

Analizând unul dintre princi-
pile aplicate încă de la primele răz-
boaie ale omenirii și rafinate ulte-
rior la nivelul comandourilor din 
cadrul trupelor de elită, acela că, ÎN 
NICIO BĂTĂLIE CAMARAZII 
NU SE PĂRĂSESC ȘI NU SE 
LASĂ ÎN URMĂ !“, am credința că 
în cazul prezentat acesta nu numai 
că nu se aplică, dar nici nu are vreo 
șansă să se aplice. Că deliberat sau 
din nepăsare, e greu de spus.

Nu de mult, în Piața Victoriei, 
doi jandarmi au fost „pierduți“ de 
colegii lor din cauze discutabile și, 
evident, generatoare de speculații. 
Dar au fost rapid „recuperați“, indife-
rent dacă parte a unui plan sau doar 
a unei reacții normale. Aflați chiar 
și pentru câteva secunde/minute 
sub rafala de violențe care s-a abătut 
asupra lor, suferința lor s-a încheiat 
rapid prin „regruparea sistemului“!

În cazul lui „Dan-frizerul“, însă, 
care, ca parte a echipei de îngrijire 
a pacientului grav, a fost, este și va 
rămâne CAMARADUL nostru, al 
celorlați membri ai acesteia, nu văd, 

din păcate, niciun efort, niciun inte-
res, niciun demers pentru A NU FI 
LĂSAT ÎN URMĂ! Niciunul!

După ce categorii considerate 
ca fiind mai importante pentru 
actul medical decât un biet băr-
bier (farmaciști, biochimiști, chi-
miști, psihologi, și încă multe altele 
– am mai abordat subiectul) AU 
FOST LĂSATE ÎN URMĂ din 
punct de vedere salarial (dar recu-
noscându-li-se sporurile, chiar așa 
mici, cum sunt), iată cum, abso-
lut întâmplător, determinată de o 
situație excepțională (doi oameni 
atacați de un urs) ni se relevă încă o 
situație în care decidenții sistemu-
lui AU ABANDONAT încă una. 
Neimportantă, negălăgioasă prin 
numărul mic de componenți captivi 
ai deciziilor strâmbe din sistemul 
de sănătate publică românesc, dar și 
incapabilă de a mai accepta să expe-
rimenteze suferința de a nu fi luați în 
discuție de niciuna dintre guvernă-
rile succesive ale deceniilor trecute 
din '89 încoace!

Poate fi considerată această 
atitudine a funcționarilor 
aflați la o mai mare sau mai 
mică altitudine a zonei de 
decizie, ca o dezertare de 
la principiul echități, unul 
dintre cele care stau la baza 
statului social? Eu zic că da!

Poate fi considerat „Dan-frizerul“ 
un camarad lăsat în urmă pe câmpul 
de bătălie, să se descurce cum poate, 
doar cu briciul și cu mașina de tuns 
scurt? Eu zic că da!

Tocmai de aceea îmi permit să îmi 
ridic glasul spre înaltul Ministerului 
Sănătății și să spun apăsat:

NU MAI LĂSAȚI CAMARAZI 
ÎN URMĂ!

Pentru că e nedemn de niște 
conducători!

(De omenie nici nu mai aduc 
aminte...)

„ – Chemaţi-l urgent pe Dan! Să vină 
rapid Dan!“ - am izbucnit eu (cam furios, 
recunosc!), la o fracţiune de secundă după 
ce îmi retrăsesem aproape instantaneu 
mâna în care ţineam bisturiul pregătit 
pentru prima incizie.

O liniște asurzitoare se așternu dintr-o 
dată în sala de operaţii, în timp ce toţi cei 
prezenţi (nu puţini la număr) se întrebau 
din priviri ceva de genul: „Băbăieţi, ăsta 
(adică eu!) a înnebunit? Care Dan, că el 
(adică eu!) e Dan!“

„ – Cum care Dan? Frizerul!“ - am mai 
adăugat eu, așezându-mă dintr-o mișcare 
pe scaunul meu „de sală“ favorit.

S Ă N ĂTAT E

Dr. Dan Grigorescu
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Nu clasa politică ne invită să participăm 
la Referendumul pentru familie, ci trei 
milioane de români!

Spațiul public, mai ales cel 
online, este plin, la această 
oră de îndemnuri de a boi-
cota referendumul vizând 
modificarea articolului 48 

din Constituția României care defi-
nește Familia.  O propagandă agre-
sivă vinde “boicotarea referendumu-
lui”,  atribuind mincinos acest demers 
de revizuire a legii fundamentale fie 
clasei politice, fie unui partid sau unui 
lider politic.

Se spune că revizuirea 
Constituției e inutilă, 
pentru că avem deja 
prevederile necesare în 
Codul Civil sau în alte 
legi. Se spune că mai 
bine am face lucruri 
concrete pentru familii ori 
pentru a elimina violența 
domestică. Voci indignate 
spun că se face risipă 
de bani cu organizarea 
referendumului pentru 
familie, iar fondurile 
acestea ar fi mai bine 
investite în școli sau 
spitale.

Referendumul pentru definirea 
familiei trebuia organizat pentru 
că a fost cerut de trei milioane de 
români. Este, deci, despre respectul 
pe care ni-l acordăm noi, unii altora, 
si NU politicienilor. Acest respect 
este cel care trebuie sa ne facă să ne 
exprimăm opțiunea noastră în 6 si 7 
octombrie 2018.

Modificarea Constituției se impu-
nea, dincolo de ce avem în alte legi în 
prezent, pentru că doar în legea fun-
damentală se fixează temelia tuturor 
celorlalte legi, în Constituție există 
reglementările care au legatură cu 
valorile și viziunea majorității româ-
nilor pentru societatea pe care ei o 
formează. Și, spre deosebire de orice 
altă lege, conținutul Constituției se 
stabilește de către toți românii, nu 
doar de aleșii lor.

Dacă am alege să cădem în cap-
cana menționată la început, am 
putea ieși din ea cu exemple despre 
bani publici investiți în bunăstarea 
familiilor.

Salarizarea care a crescut atât în 
mediul public dar și în mediul pri-
vat, este o realitate și o investiție în 
oameni care va continua. În ianuarie 
2017, nivelul salariului minim era de 
1250 lei, pentru ca acum să fie 1900 
lei, urmând să fie 2150 lei din 1 ianu-
arie 2019.  E important efortul acesta, 
de a crește în continuare acest salariu 
minim, care nu este facil pentru anga-
jatori, dar 1,5 milioane români încă 
lucrează pe salariul minim. Salariul 
mediu brut în economie este astăzi 
de 4510 lei. Pentru bunici pensiile 
au crescut prin mărirea continuă a 
punctului de pensie, ajuns azi la 1100 

lei. Pentru viitorii pensionari, e bine 
să știe că amenințătorul deficit la fon-
dul de pensii s-a redus cu jumătate 
prin disputatul transfer contribuții-
lor salariale de la angajator la angajat, 
Pentru părinții cu simț antreprenorial 
se derulează programe care oferă sub-
venții de la stat de 40.000 euro pre-
cum Start Up Nation care, la prima 
ediție din 2017, a finanțat 8500 de 
firme noi astăzi funcționale.

Da, familia este măcinată de un 
flagel cu care trebuie cu toții, nu 
doar instituțiile, să luptăm cu adevă-
rat: violența domestică. Totuși, anul 
acesta Parlamentul a votat pentru 
prima dată înăsprirea legii de comba-
tere a violenței domestice, prin care 
am introdus ordinul de restricție pro-
vizoriu, ce se acordă pe loc, sau bră-
țara electronică pentru monitorizarea 
agresorilor. Guvernul a oferit fonduri 
europene de 14 milioane de euro 
pentru ca în fiecare județ să se ame-
najeze locuințe protejate dedicate 
victimelor, centre de zi dar și cabinete 
vocaționale pentru a ajuta victimele 
să obțin unui loc de muncă după ieși-
rea din situația de abuz.

Familia, românii au nevoie de 
instrumente pentru o viață decentă 
pe tot parcursul vieții, dincolo de 
ceea ce ei reușesc prin forțe proprii. 
Guvernul a introdus prin Ordonanță 
de Urgență programul Growth - care 
are mai multe componente ce va 
oferi populației facilități acesibile de 
creditare sau scheme nerambursa-
bile. Se începe cu “Investește în tine”, 
program de creditare pentru tinerii 
aflați în educație și formare între 16 
și 26 ani, în valoare de maxim de 

40.000 de lei cu dobândă zero, garan-
tat în proporţie de 80% de către stat. 
Beneficiarii pot beneficia în plus de 
20.000 de lei dacă sunt angajaţi sau 
se angajează în timpul derulării pro-
gramului. În toamna aceasta legife-
răm următoarele componente ale 
programului, și anume:  Economii 
Junior, Investim în copii - inves-
tim în viitor, Investim în Locuințe 
de Serviciu, Contul de economii 
Senior, Rezidențe moderne pentru 
vârsta a treia.

Și insist să amintesc despre 
Spitalul de Obtetrică-Ginecologie 
Brașov, care a beneficiat de finan-
țare guvernamentală de 30 milioane 
lei pentru ca ceea ce era denumit 
„Corpul Vechi“, să arate și să fie dotat 
la standarde înalte. Așa putem vorbi 
de o plasare a unității sanitare pe locul 
3 la nivel national din punct de vedere 
al gradului de satisfacție al pacienților.

Acestea au fost câteva exemple 
despre ce a făcut și va face Guvernul 
și Parlamentul în interesul românilor, 
al familiei, al părinților, al copiilor, al 
bunicilor.

Acestea fiind lămurite, să ieșim 
din capcană.

Eliminăm discuția politică din 
ecuație, eliminăm manipularea și 
decidem cum răspundem propunerii 
pe care ne-o fac peste 3 milioane de 
concetățeni. Important este să nu îi 
ignorăm și să ne spunem părerea.

Din respect pentru ei și dacă în 
mod real credem în democrația pe 
care o invocăm cu toții, trebuie să 
ne prezentăm la vot. Constituția este 
despre valorile spre care tindem și pe 
care, împreună, le putem limpezi.

Ne naștem pe această lume 
pentru a îmbunătăți societa-
tea și comunitățile, însă, mai 
ales, pentru a ne asigura că 
omenirea are continuitate în 

spirit de armonie, dragoste pentru semeni 
și respect pentru valorile tradiționale.

Familia reprezintă temelia societății. În 
familie pornim pe drumul vieții, învățăm 
cum să ne comportăm și ceea ce contează 
cu adevărat în viață. 

Noi am crescut în familii tradiționale cu 
valori și principii sănătoase, aspecte care 
fac parte din firescul normalității. Noi nu 
ne etalăm modul de viață, nu avem zile 
dedicate promovării familiei tradiționale, 

nu ne batem cu pumnul în piept că suntem 
oameni normali. Aceste comportamente 
dăinuie de secole și pentru că taina familiei 

și căsătoria au fost respectate cu sfințenie 
ființa umană și-a continuat existența și 
progresul.  

Însă, și copiii noștri au dreptul la norma-
litate, au dreptul să înțeleagă și să simtă dra-
gostea părintească, au dreptul la bunătatea 
mamei și ocrotirea tatălui. Avem obligația 
și responsabilitatea de a le asigura un vii-
tor întemeiat pe cea mai solidă instituție a 
societății - familia.

Pentru a-și îndeplini scopul suprem, 
familia trebuie să se bazeze pe căsătoria 
dintre bărbat și femeie. Din respect pen-
tru părinții și bunicii noștri, pentru a apăra 
familia așa cum o cunoaștem și am tră-
it-o noi, pentru a evita degradarea ființei 
umane și a societății, trebuie să ne alăturăm 
demersului inițiat de Coaliția pentru fami-
lie, să mergem la referendum în data de 6 și 
7 octombrie și să votăm DA. 

Întrebarea de la referendum nu ascunde 
nicio capcană, ci este în conformitate cu 
legea și are rolul de a lămuri, fără niciun 
dubiu, definiția căsătoriei în România. 

Să fim responsabili!

Roxana MÎNZATU
deputat de Braşov

Dă viață generațiilor viitoare!
Alexandru Marius DUNCA

senator de Braşov

E o capcană acest mod de  
a pune problema,  deși o  

capcană din care putem ieși ușor.
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Nu din patimă sau din 
lipsă de respect fac 
asta, ci pentru că miza 
este uriașă, una care 
transcende bana-

lul cotidian al politicului românesc: 
acum este vorba despre destinul pro-
priilor noștri copii. Ai noștri, ai fiecă-
ruia! Să vedem cum! 

În 18 iulie 2018, Curtea 
Constituțională a României (CCR) 
decidea, într-o excepție ridicată de doi 
homosexuali căsătoriți în Belgia, un 
român și un american, că este constitu-
țională acordarea dreptului de ședere 
pe teritoriul statului român, în con-
dițiile stipulate de dreptul european, 
soților - cetățeni ai statelor membre 
ale Uniunii Europene și/sau cetățeni 
ai statelor terțe - din căsătoriile din-
tre persoane de același sex, încheiate 
sau contractate întrun stat membru 
al Uniunii Europene. Astfel, din mul-
titudinea drepturilor pe le-ar avea un 
cuplu normal de soți - cum nu se mai 
știe ce este aia „normal“, precizez: băr-
bat și femeie - CCR le-a acordat celor 
din cuplurile formate din persoane de 
același sex doar dreptul de ședere pe 
teritoriul statului român, dar și ăsta, 
numai dacă s-au căsătorit într-un stat 
membru al Uniunii Europene. 

Entuziasmul victoriei obținute i-a 
făcut pe unii vectori ai Propagandei 
LGBT să lase la o parte precauțiile 
specifice metodei „pașilor mărunți“ 
și să-și dea arama pe față, cum se 
zice în popor. Printr-un comunicat 
public, ACCEPT, vârful de lance al 
Propagandei, a anunțat că „salută deci-
zia CCR, care face un prim pas impor-
tant în a asigura egalitatea în drepturi 
și demnitate pentru persoanele les-
biene, gay, bisexuale și transgender 
(LGBT), și pentru familiile lor”. Să 
recitim: „un prim pas important“! Păi, 

Urmează să decidem cine ar 
putea fi părinții copiilor noștri, 
dacă noi murim

• ESTE PENTRU PRIMA DATĂ CÂND, ÎN EXERCITAREA ACTIVITĂŢII MELE DE JURNALIST, ÎMI 
ÎNDEMN CITITORII SĂ VOTEZE, mai mult, le spun cum voi vota eu la Referendumul pentru Familie, în 
speranţa că îmi vor urma exemplul 

Mirel CUREA,  
redactor șef, Evenimentul Zilei 

acolo unde avem un „prim pas“, nu 
înseamnă că vom avea și pași urmă-
tori, și un pas final? Cu siguranță, da!

În același context, Iustina Ionescu, 
avocată și membra ACCEPT, și-a 
manifestat dezamăgirea față de deci-
zia CCR, pentru că „nu obligă la recu-
noașterea tuturor căsătoriilor între 
persoane de același sex încheiate în 
afara ţării, nici la recunoașterea tutu-
ror drepturilor ca familie pentru cetă-
ţenii căsătoriţi recunoscuţi în vederea 
șederii“. Care, „toate drepturile“? – 
vine firesc întrebarea. Păi, cele prevă-
zute de lege, cum ar fi posibilitatea de 
a deveni părinți în calitate de familii 
adoptatoare. Păi ce, doar unul dintre 
partenerii unui cuplu homosexual nu 
poate adopta? Ba da, poate, dar doar 
el devine părinte, pentru că potrivit 
reglementarilor legale în vigoare, două 
persoane nu pot adopta împreună, 
nici simultan și nici succesiv, decât 
dacă sunt soț și soție. Sub nicio formă, 
la noi, două persoane de același sex 
nu pot adopta împreună un copil. În 
unele țări, însă, se poate. Acolo unde 
cuplurile astea sunt unite prin căsăto-
ria civilă din care decurg toate dreptu-
rile, inclusiv acela de a încheia adopții. 

Mai mult, în aceste țări au apărut situ-
ații demente, de tip „Barnevernet“ 
(serviciul pentru protecţia copilului 
din Norvegia), în care să fie confiscați 
copii din familii normale, reclamate 
de vecini pentru chestii imaginare sau 
firesc-banale, cum ar fi certuri casnice 
sau preludii de divorțuri, pentru a fi 
încredințați unor cupluri căsătorite  
âde homosexuali.

Cel mai recent caz cunoscut este 
cel al românului Florin Barbu. Din 
cauza unor reclamații ale vecinilor, 
generate de neînțelegeri mai zgomo-
toase cu soția sa, de care a și divor-
țat în 2014, autoritățile engleze i-au 
confiscat românului cei doi copii și 
i-au încredințat unui cuplu de homo-
sexuali. Din acel moment nu i-a mai 

putut vedea niciodată. Tatăl a pierdut 
toate procesele prin care a încercat 
să-și recupereze copiii, de la instanțele 
britanice până la CEDO, iar acum un 
an putea fi văzut într-o stare jalnică, 
făcând greva foamei în fața sediului 
Ambasadei Marii Britanii la București. 
În aceeași perioadă, potrivit declara-
țiilor acestuia, copiii urmau o terapie 
„antirușine“, care să le aline efectele 
batjocurii la care erau supuși de cole-
gii de școală pentru situația în care 
se aflau: „Copiii mei suferă mult mai 
mult acum, vor fi duși să facă o tera-
pie, să nu râdă alți copii de ei la școala, 
că locuiesc și cresc într-o familie de 
homosexuali”.

Nu este singurul caz! L-am ales 
pe acesta, pentru că este o tragedie 

trăită de un român, de unul dintre 
noi. Florin Barbu nu va putea să-și 
reîntâlnească fetița și băiețelul decât 
hăt, încolo, aproape de anul 2030, 
atunci când copiii săi vor fi majori și 
își vor putea exercita voința. Ce vor 
decide ei atunci, după mulți ani de 
educație în „familia“ în care au fost 
decartați, după tot atâția ani de căpă-
tat deprinderi de la cele două „modele 
parentale“ de care au parte, ce va fi de 
capul lor, crescuți într-un asemenea 
mediu, nu am de unde să știu și parcă 
nici nu vreau să mă gândesc. Aș vrea, 
însă, să se gândească cei care încă nu 
s-au decis dacă să voteze sau nu la 
Referendumul pentru Familie. Și dacă 
decid să voteze, să o facă cu gândul la 
destinul micuților frați Barbu, neno-
rocit de Justiția celei mai mândre țări 
europene, în nădejdea că așa ceva nu 
va fi posibil să se întâmple niciodată 
în România. Și cu gândul la încă o 
chestie: să se întrebe cu cine ar dori să 
trăiască copiii lor, dacă ei, părinții, ar 
dispărea. Cu bunicii sau cu o familie 
precum cea în care au fost sechestrați 
copiii Barbu? După ce vă răspundeți 
foarte sincer, mergeți la vot cu gândul 
ăsta. Eu așa voi merge!

Aș vrea, însă, să se gândească cei care încă nu 
s-au decis dacă să voteze sau nu la Referendumul 
pentru Familie. Și dacă decid să voteze, să o facă cu 
gândul la destinul micuților frați Barbu, nenorocit 
de Justiția celei mai mândre țări europene, în 
nădejdea că așa ceva nu va fi posibil să se întâmple 
niciodată în România 

O P I N I I



Una dintre cele mai 
interesante personali-
tăţi care au participat 
la Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918 

a fost baronul Ioan Boeriu. Unii 
istorici scriu că el ar fi fost feldma-
reșal al armatei imperiale austro-un-
gare, grad care i-ar fi fost acordat în 
august 1918. Alţii scriu că el ar fi 
avut „doar“ gradul de general. Însă 
toţi cad de acord asupra faptului 
că, sub onlăduirea lui Iuliu Maniu, 
liderul de necontestat al românilor 
ardeleni, baronul Ioan Boeriu a creat 
o adevărată armată românească a 
Transilvaniei, care a fost implicată 
inclusiv în luptele duse împotriva 
Republicii Ungare a Sfaturilor, 
condusă de bolșevicul Bela Kun, în 
anul 1919. Generalul Ioan Boeriu 
este, din păcate, un nume mai puţin 
cunoscut brașovenilor, deși meri-
tele militare și originea brașoveană 
ar trebui să-i confere un loc printre 
personalităţile de seamă. Generalul 
Boeriu a fost un mare om de arme 
și unul dintre puţinii care și-au 
păstrat gradul de general în două 
regimuri politice atît de diferite: 
Imperiul Austro-Ungar și Regatul 
României. Participant la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia, 
care a consfinţit Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918, Boeriu Ioan 
Boeriu era, din ianuarie 1919, 
comandantul tuturor forţelor mili-
tare aflate în subordinea Consiliului 
Dirigent al Transilvaniei iar după 
autodizolvarea Consiliului, a preluat 
comanda Corpului 7 Armată din 
Sibiu. Vienezii îi datorează brașo-
veanului înăbușirea revoltei bolșe-
vice din 1918.

 Născut în anul 1859, în satul 
Vaida Recea din ţinutul Făgărașului 
(astăzi comuna Recea din jude-
ţul Brașov), fiu al fostului grănicer 
român Ioan Boeriu și al soţiei aces-
tuia, Ana, născută Pop, viitorul gene-
ral și-a început studiile la școala gră-
nicerească din satul natal. Această 
școală, fostă „școală capitală“ pe tim-
pul existenţei Regimentului 1 grăni-
ceresc român (1763-1851), datorită 
prestigiului de care se bucura și, 
totodată, tradiţiei, ca grănicerii să-și 
dea copiii să înveţe acolo, era frec-
ventată de numeroși școlari ce pro-
veneau din numeroase sate ale Ţării 
Făgărașului. Să nu uităm că, aici, la 

Generalul Ioan Boeriu, primul 
comandant al Corpului 7 Armată român

Personalităţi brașovene la Centenarul Marii Uniri

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

Filiala „Nicolae Titulescu“ Braşov

Vaida Recea, a fost sediul compa-
niei a 9-a, și totodată a Batalionului 
2 din regimentui grăniceresc, care-și 
avea comandamentul în comuna 
Orlat (jud.Sibiu), regiment româ-
nesc ce cuprindea sub jurisdicţia sa 
82 de sate, așezate pe toată partea 
de sud a Transilvniei, între Haţeg și 
Zărnești (Tohanu Vechi).

Absolvind școala cu rezultate 
meritorii, s-a înscris la Gimnaziul 
romano-catolic din Sibiu, unde 
și-a desăvârșit cunoașterea limbii 
germane, limbă care-i va fi deosebit 
de utilă în viitoarea carieră militară. 
După absolvirea gimnaziului, părin-
ţii l-au îndemnat să urmeze teologia, 
ca ulterior să revină în satul natal 
în calitate de preot. Dar a fost mai 
puternică chemarea care-l îndemna 
să se îndrepte spre cariera armelor. 
O mare contribuţie în luarea aces-
tei decizii a avut-o și un unchi de-al 
său, fost grănicer, dar mai ales colo-
nelul David Urs-baron de Margina, 
președintele „Fondului scolastic 
grăniceresc“ din Sibiu, conducător 
al școlilor grănicerești din sudul 
Transilvanie. S-a înscris la Școala 
de Cadeţi (Kadettenschule) din 
Sibiu, școală a armatei austro-un-
gare. Aceasta era o școală militară 
pregătitoare. Candidaţii trebuiau să 
aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar ca 
pregătire școlară anterioară patru 
clase secundare. Urmau aici patru 
ani, după care, absolvenţii erau 
distribuiţi la regimente cu gradul 
de stegari (Fähnrich), echivalentul 
gradului de plutonier. După execu-
tarea stagiului minim de un an, care 
pentru unii putea să fie de 4-5 ani, 

în funcţie de locuri și pe baza cali-
ficativelor obţinute la încheierea 
stagiului, respectându-se cu stric-
teţe ordinea clasificării la absolvirea 
școlii, erau înaintaţi la gradul de 
sublocotenenţi activi. 

Tânărul absolvent al Școlii de 
Cadeţi, Ioan Boeriu, având califi-
cativul de „eminent“ a fost repar-
tizat la Regimentul 68 infanterie 
KuK. După avansarea la gradul 
de sublocotenent a primit diferite 
funcţii în regimente din Bosnia, 
Budapesta și Viena. În anul 1905 
este avansat în gradul de maior 
și primește comanda unui bata-
lion din Regimentul 76 Infanterie  
din Esztergom (Ungaria). La 1 
mai 1909 a fost avansat la gradul 
de locotenent colonel. În această 
perioadă se găsea în statul major 
al Regimentului 33 Infanterie din 
Arad, unitate formată în cea mai 
mare parte din ostași români. În 
anul 1914, purta gradul de colonel 
și era comandantul Regimentului 
76 Infanterie. În fruntea acestui 
regiment participă la campaniile 
armatei austro-ungare în anii pri-
mului război mondial. 

Pentru vitejia dovedită în lup-
tele purtate pe frontul rusesc, la 
23 august 1914 a fost decorat cu 
Crucea de cavaler al Ordinului 
„Maria Tereza“, primind toto-
dată și titlul nobiliar de „Baron de 
Polichna“ după numele localităţii 
unde s-a evidenţiat în luptă. A fost 
cel de-al doilea ofiţer român și tot-
odată ultimul care a fost decorat cu 
acest înalt ordin militar habsburgic, 
care aducea cu el titlul de baron al 

Imperiului. Primul ofiţer român 
care mai primise un asemenea 
ordin a fost David Urs, cel care l-a 
îndemnat pe proaspătul decorat să 
pășească pe calea virtuţii ostășești. 
Când a fost consultat de conduce-
rea armatei referitor la decorarea sa 
cu cel mai înalt ordin al armatei aus-
tro-ungare, a declarat: „Dacă mi s-ar 
acorda Ordinul «Maria Tereza», 
m-ar bucura numai fiindcă s-ar consa-
cra astfel eroismul regimentului meu”. 

În anul următor, pentru merite 
militare deosebite, colonelul Ioan 
Boieriu, a fost decorat cu Ordinul 
„Leopold“ în grad de cavaler. Pe 
timpul luptelor duse în localitatea 
Sulozcsova a fost grav rănit. Evacuat 
de pe câmpul de luptă, a fost inter-
nat într-un spital din Viena, unde a 
primit vestea că a fost avansat la gra-
dul de general maior la11 septem-
brie 1915. După ieșirea din spital, 
generalul Ioan Boeriu a fost numit 
într-o importantă funcţie din cadrul 
Ministerului de Război din Viena. 

Sfârșitul războiului, din toamna 
anului 1918, îl găsește pe generalul 
român în fruntea Senatului Militar 
Român din Viena, unde preia con-
ducerea „Sfatului central al ofiţeri-
lor și soldaţilor români din Ardeal și 
Bucovina“, organism militar subor-
donat Consiliului Naţional Român 
din Transilvania, for care a organi-
zat militarii români aflaţi în capitala 
Austriei și prin împrejurimi.  

Cu ocazia sfinţirii drapelului tri-
color, sub ale cărui falduri s-au adu-
nat militarii români aflaţi în capitala 
Imperului, care în acele zile se pră-
bușea pentru vecie, generalul Ioan 
Boeriu și ceilalţi voluntari români 
au depus următorul jurământ: „Jur 
credinţă naţiunii române și supunere 
în toate Consiliului Naţional Român. 
Nu voi sta decât în serviciul neamului 
românesc, pe care nu-l voi părăsi la nici 
un caz și sub nici o împrejurare“. După 
depunerea acestui jurământ de cre-
dinţă, voluntarii români au părăsit 
Viena pornind spre Transilvania. 
Odată cu ostașii români care lupta-
seră sub steag străin s-a întors în ţară 
și generalul Ioan Boeriu.

A participat la Alba Iulia, la 1 
Decembrie 1918, la Marea Adunare 
Naţională care a consfinţit Unirea 
tuturor românilor într-un sin-
gur stat, punându-se la dispoziţia 
Consiliului Dirigent, alături de alţi 
ofiţeri români proveniţi din fosta 
armată austro-ungară. În acele 
împrejurări, generalul Ioan Boeriu 
a activat în cadrul  Secţiei Militare 
a Consiliului Dirigent cu sediul 
în Sibiu, iar după autodizolvarea 
acestuia a fost numit comandant al 
Corpului 7 Armată.     Interesantă de 
readus în memoria contemporană 

este o telegramă transmisă lui Ioan 
Boeriu de către Iuliu Maniu în 
1919: „Domnule General, La prima 
aniversare a zilelor de înălţare naţi-
onală, când poporul românesc din 
Transilvania, Banat, Maramureș și 
Crișana, ascultînd îndemnurile și aspi-
raţiunile sale seculare, cu bărbătească 
hotărâre a rupt lanţurile robiei streine, 
îmi reamintesc cu adâncă recunoștinţă 
rolul hotărtâor, pe care l-au avut în 
această prefacere istorică ofiţerii și 
soldaţii români ai fostei armate aus-
tro-ungare. Ofiţerii români în frunte 
cu Dvoastră, Domnule General, ascul-
tând porunca sângelui și a demnită-
ţii naţionale, au desfiinţat legătura 
streină impusă de vitregia timpurilor 
trecute și punându-se în fruntea fecio-
rilor români însufleţiţi de același dor 
de libertate, au dat fiinţă începuturilor 
oștirei române de dincoace de Carpaţi. 
Vă rog, Domnule General, să primiţi 
în numele tuturor ofiţerilor și soldaţi-
lor români ai fostei armate austro-un-
gare, cari înţelegînd glasul vremii, au 
conlucrat la înfăptuirea independenţei 
noastre, ca pe urma ei să putem înfăp-
tui pe vecie unirea tuturor românilor, 
asigurarea neștersei noastre amintiri 
și a recunoștinţei întregului neam 
românesc. Primiţi, Vă rog, Domnule 
General, expresiunea înaltei mele con-
sideraţiuni. Președintele Consiliului 
Dirigent Român: Iuliu Maniu“. 

În calitate de comandant al 
Corpului 7 Armată și de coman-
dant al garnizoanei Sibiu a spri-
jinit înfiinţarea Școlii Militare de 
Infanterie nr.2. Această nouă școală 
militară a armatei române a func-
ţionat în vechiul local al Școlii de 
Cadeţi, cu începere din toamna 
anului 1920. La 17 februarie 1921 
a fost decorat cu Ordinul „Coroana 
României“  în grad de mare ofiţer, 
iar la 19 februarie același an predă 
comanda Corpului 7 Armată gene-
ralului Henri Cihosky și este trecut 
în rezervă. Ca proaspăt pensionar 
pătrunde și rămâne, mult timp, o 
prezenţă activă în viaţa culturală a 
Sibiului. Astfel, timp de un dece-
niu, a fost membru în Comitetul 
Central al „Astrei“, iar între anii 
1921-1922 și 1939-1940 președinte 
al Comitetului Administrativ al 
Fondului Scolastic Grăniceresc. O 
anumită perioadă a fost membru al 
Senatului României. 

Generalul Ioan Boeriu s-a stins 
din viaţă la 2 aprilie 1949, în satul 
său natal, fără a avea urmași direcţi, 
fiind înmormântat tot acolo, cu 
toată cinstea cuvenită. În localitatea 
Recea a fost înființat un muzeu în 
memoria generalului Ioan Boeriu. 
La fel ca mulţi alţi oameni de seamă, 
el este astăzi aproape uitat de gene-
raţiile actuale. 
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