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ACTUALITATE

"Abuzul în serviciu" 
nu mai există, deci Ordonanţa

PSD îl reintroducea, 
nu-l dezincrimina!

Pentru mulţi dintre cititori, poate părea absurdă
afirmaţia că „abuzul în serviciu” nu mai există ca
infracţiune pedepsită de Codul Penal din 23 august
2016, iar mult hulita Ordonanţă PSD nu face altceva
decît s-o reincrimineze, nicidecum s-o anuleze! Cu
toate acestea, chiar aşa stau lucrurile, întrucît, potrivit
Constituţiei României, acel articol referitor la „abuzul
în serviciu” a fost dezincriminat tacit prin trecerea
termenului de 45 de zile, în care Parlamentul sau
Guvernul trebuiau să modifice Codul Penal!
Practic, mitingul de sute de mii de persoane care
condamnă Ordonanţa PSD protestează pentru că
Guvernul a reintrodus „abuzul în serviciu”, nu pentru
că l-ar scoate! Nu ne vom pierde în comentarii,
încercînd să prezentăm o documentare tehnică,
menită se pună lucrurile în lumina lor reală.

Iată ce prevede art. 147, al. 1 din Constituţia României,
referitor la obligaţia guvernului de a pune de acord
prevederile neconstituţionale dintr-o lege în termen
de 45 de zile:

Absolut aceleaşi precizări se regăsesc şi în Legea
47/1992 privind organizarea Curţii Constituţionale, la
art. 31, al. 3:

Să recapitulăm: atît Constituţia, la art. 147, al. 1, cît
şi Legea 47/1992, la art. 31, al. 3 prevăd că:

- dacă Parlamentul sau Guvernul nu modifică articolele
declarate neconstituţionale dintr-o lege în termen
de 45 de zile de la Decizia CCR, acestea îşi
încetează efectele juridice, adică nu mai există!

- în interiorul acestor 45 de zile, articolele
neconstituţionale sînt suspendate de drept!

Să urmărim acum cum s-a ajuns la Decizia Curţii
Constituţionale a României atunci cînd aceasta a
fost sesizată în privinţa neconstituţionalităţii art. 297
din Codul Penal, referitor la infracţiunea de „abuz în
serviciu”. Mai întîi, iată însă ce prevede acest articol
297 din Codul Penal:

Sesizarea CCR a fost făcută prin instanţele de
judecată de un număr mare de inculpaţi, între care şi
Bica Alina Mihaela, care - culmea ironiei! - este exact
persoana care a redactat Noul Cod Penal în vremea
ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu!

Luînd în dezbatere sesizarea privind art. 297 din
Noul Cod Penal, referitor la abuzul în serviciu, Curtea
Constituţională a stabilit prin Decizia nr.405 din 15
iunie 2016, că acest articol este neconstituţional sau,
mai corect, dacă nu va fi modificat prin introducerea
sintagmei „îndeplineşte prin încălcarea legii” în loc
de „îndeplineşte în mod defectuos”:

Conform legii, termenul de 45 de zile curge de la
data publicării Deciziei CCR în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 517 din 08.07.2016. Aşadar, timp de 45
de zile, adică pînă în ziua de 23 august 2016, efectele
art. 297 din Codul Penal sînt suspendate, iar din 23
august 2016 întregul articol nu se mai aplică şi
infracţiunea de „abuz în serviciu” nu mai există ca
faptă penală dacă nu se modifică de către Parlament
şi Guvern.

Acest lucru s-a şi întîmplat, astfel încît, potrivit art.
147, al. 1 din Constituţia României şi art. 31, al. 3 din
Legea 47/1992, începînd cu data de 23 august 2016,
infracţiunea de „abuz în serviciu” prevăzută de art.
297 din Codul Penal nu mai există!

Pentru cei care, surprinşi, vor crede că este doar o
speculaţie a noastră, prezentăm un caz similar, în
care s-a aplicat exact prevederea legală la care ne-
am referit.

Este vorba despre Decizia nr.567 din 11 iulie 2006,
prin care CCR a declarat neconstituţional art.12
alin.(1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului. Mai exact, CCR se
referea doar la lit.B (h) ale acestui articol, unde iniţial
se spunea: „alte probleme propuse Parlamentului de
către Preşedintele României, în exercitarea atribuţiilor
sale constituţionale”. Parlamentul a modificat în termen
Legea nr.3/2000, însă nu a respectat decizia CCR
de a modifica articolul 12, alin.(1), lit.B (h), ci a
abrogat în întregime punctul (h)!

Drept urmare, prin Decizia 567/11 iulie 2006, întrucît
Parlamentul nu s-a încadrat în termenul de 45 de
zile, prevăzut de art. 147, al. 1 din Constituţia României
şi art. 31, al. 3 din Legea 47/1992, pentru a pune în
acord exact decizia Curţii cu textul Legii nr. 3/2000,
CCR a declarat neconstituţional întreg art. 12, al. 1,
referitor la „problemele de interes naţional” ce pot
face obiectul unui referendum!

Avem, aşadar, în oglindă, aplicarea deciziilor CCR
referitoare la Legea 3/2000 (art. 12, al. 1) şi Codul
Penal (art. 297, „abuz în serviciu”). Ele nu pot fi
diferite, aşa încît este cît se poate de clar că, începînd
cu data de 23 august 2016, art. 297 din Codul Penal,
referitor la abuzul în serviciu a fost abrogat tacit prin
inacţiunea Parlamentului şi Guvernului în termenul
de 45 de zile, prevăzut de Constituţie!

Deci, astăzi, cînd sute de mii de oameni protestează
în stradă, acuzînd Guvernul că prin Ordonanţa mult
discutată dezincriminează „abuzul în serviciu”, nimeni
nu a sesizat că sîntem în faţa unei minciuni uriaşe! În
realitate, întrucît din 23 august 2016 infracţiunea de
„abuz în serviciu” nu mai există, prin abrogarea tacită
a art. 297 din Codul Penal, ceea ce face Ordonanţa
PSD este să reincrimineze „abuzul în serviciu”, nu
să-l dezincrimenze!

Evident, este şocant să constatăm că nici una dintre
următoarele persoane cu funcţii mari în stat şi instituţii
în întregul lor: preşedintele României, prim-ministrul,
ministrul Justiţiei, parlamentarii, membrii CSM,
procurorul general, şefa DNA nu cunoaşte prevederile
Constituţiei României! Şocant-neşocant, asta e!

P.S. 
1. Exact cînd încheiam redactarea acestui articol,

observ că „Lumea justiţiei”, sub semnătura exce-
lentului gazetar Răzvan Savaliuc, publică un articol
exact cu acest subiect! Cu atît mai bine, căci nu
putea să existe o mai fericită coincidenţă! Înseamnă
că toţi cei care au bătut cîmpii pe la televizor în
aceste zile au la ce să mediteze. Cum rămîne însă
cu cei care au instigat populaţia să protesteze în
toată ţara în favoarea unui articol din Codul Penal
care nu mai este în vigoare din 23 august 2016?

2. Cei care vor să caute scuza erorii făcute în aceste
zile de foc, invocînd modificările Ralucăi Prună,
trebuie să ştie că ordonanţa fostului ministru nu
avea cum să modifice art. 297 din Codul Penal,
căci a fost dată în luna mai 2016, iar Decizia CCR
a intrat în vigoare în luna iulie 2016. Prună avea în
cap alte chestii pe atunci!

Cotidianul.ro
*  *  *
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“Precizări MAE referitoare la intrarea în vigoare a Legii nr.
1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

La data de 1 februarie 2017  intra în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină
cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale României în străinătate.

În consecință, începând cu data de 1 februarie 2017, cetățenii români din străinătate vor
beneficia de prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor
de stare civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări), eliberare a titlurilor
de călătorie, acordare/redobândire a cetățeniei române, procurare de acte judiciare și
extrajudiciare, verificare a valabilității permiselor de conducere, precum și a altor servicii
consulare.

La eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare, a fost eliminată taxa
consulară aferentă, care constituia venit la bugetul de stat, cu mențiunea că de la solicitanți
se va percepe în continuare, la fel ca la depunerea cererilor în țară, contravaloarea
blanchetelor pașapoartelor (în cuantum de 59 euro pentru un pașaport simplu electronic,
respectiv 20 euro pentru unul temporar), care reprezintă costul de producție al acestor
documente de călătorie și care se virează către producători.

La autentificarea actelor notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale
din România, se va încasa doar tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor
respective în registrele naționale notariale din țară (în cuantum de 3 euro), care se virează
către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii
Naționale a Notarilor Publici din România, taxa consulară aferentă fiind eliminată.

Pentru a asigura aplicarea noilor prevederi legale în condiții de maximă eficiență și
operativitate, în interesul cetățenilor români care apelează la serviciile consulare, MAE a
întreprins o serie de demersuri vizând actualizarea procedurilor și instrumentelor de lucru
specifice, gestionarea corespunzătoare a activității de preluare și procesare a cererilor de
servicii consulare, precum și diseminarea informațiilor privind noul regim de taxare în rândul
comunităților românești din străinătate.
De asemenea, printr-un act normativ adoptat recent la nivelul Guvernului, a fost reglementată
și finanțarea din alocații bugetare a unor activități care anterior erau suportate exclusiv din
taxele de urgență accesorii taxelor consulare, precum asistența financiară în anumite cazuri
umanitare și retribuirea personalului consular angajat pe plan local.

Tot printr-o decizie recentă a Guvernului, schema de încadrare cu personal a serviciului
exterior al MAE a fost suplimentată cu 50 de posturi consulare, în vederea optimizării
capacității de procesare a serviciilor consulare”.

Cu mulţumiri anticipate şi deosebită consideraţie,

Gabriel ROTARU
Political Counselor
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Președintele Statelor Unite, Donald John Trump, a
transmis țării noastre primul mesaj: ”România este
un aliat important. Baza aeriană de la Kogălniceanu
și scutul de la Deveselu au un rol deosebit pentru
America și pentru aliații noștri”.

* După 10 ani de cercetare și dezvoltare tehnologică,
Kremlinul a lansat noul MIG 35. Acesta este cel mai
modern avion de vânătoare din lume și este, în
același timp, o provocare pentru NATO.

* Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul
privind retragerea decorației ”Steaua României”  ce
fusese acordată lui Laszlo Tokes.

* Inventatorul canadian de origine română Cătălin Al.
Duru, a fost înregistrat în Guiness Records pentru
că a făcut cea mai lungă deplasare continuă în aer
cu jutorul unui dispozitiv autopropulsat.

* S-a dovedit că în lucrarea de doctorat a lui Mugur
Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a
României, sunt copiate 180 de pagini din alte
lucrări, fără a se menționa sursa. Profesori univer-
sitari din România, Suedia și Marea Britanie au
dclarat că plagiatul este lipsit de etică.

*Cel mai mare retalier online din lume, Amazon, vine
la București și va face peste 1.000 de angajări.

* Pentru a reduce accidentele, compania de drumuri
intenționează să monteze în continuare parapeți pe
drumurile naționale.

* O prestigioasă organizație neguvernamentală din
Marea Britanie opinează că ”drepturile omului din
România sunt încălcate constant în instanțele de
judecată”.

* În scurt timp, la Calafat va fi deschisă o fabrică cu
regim special și cu profil de componente auto ce
urmează a fi furnizate Germaniei.

* Iliescu, Dragnea, Ponta, Năstase, Tăriceanu,
Hrebenciuc și alți politicieni români cu dosare pe-
nale nu vor beneficia de ordonanțele de grațiere ale
Guvernului, atât de hulite în stradă. Cel mai mare
profitor ar fi fost președintele penal al PSD, Liviu
Dragnea.

* Franța a câștigat cel de-al 6-lea titlu mondial la
handbal masculin.

* În Malaezia, după răsturnarea unei ambarcațiuni cu
turiști, șase persoane au fost date dispărute și se
crede că nu au supraviețuit.

* Raed Arafat a declarat că ”din martie vom avea sis-
tem digital de raportare la SMURD și vom renunța
la hârtie”.

* George Becali și-a exprimat ferm opinia: ”Grațierea
să se dea pentru cei condamnați la 3 – 4 ani, că eu
nu am văzut politician condamnat la mai mult de 4
ani... Proiectul de lege pentru grațiere este
șmecheresc”.

* Baronul de Teleorman, Livia Dragnea, este contestat
chiar în propriul lui județ. Mulți oameni au demon-
strat în stradă, la Alexandria, contra lui.

* Comisia Europeană (CE) a trimis un semnal general
de alarmă acuzând că apa minerală din România
conține bacterii periculoase.

* Florin Iordache, ministrul Justiției, a spus că ”nu vor
beneficia de grațiere nici violatorii, nici criminalii, nici
recidiviștii. Dar cum rămâne cu hoții și cu șpăgarii? 

* În urma unui  atac armat asupra unei moschei din
Quebec (Canada), și-au pierdut viața șase oameni
și alți opt au fost răniți.

* Pentru prima oară după ”războiul rece”, Marea Bri-
tanie trimite un distrugător în Marea Neagră. Presa
de la Londra îl numește ”vânătorul lui Putin”...

* Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul
și Ioan Gură de Aur sunt cei mai mari învățători și
păstori ai Bisericii și sunt cinstiți în toată lumea
creștină. 

* O tânără de 24  de ani din localitatea prahoveană
Breaza a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu
executare pentru că și-a obligat fetița de șase ani
să se prostitueze. Copila dormea pe ciment într-o
cameră cu cinci bărbați.

* În cadrul celei de-a 65-a ediții a celebrei competiții
internaționale Miss Univers, Iris Miltenaere,
reprezentanta Franței, a câștigat titlul de Miss
Univers 2017.

* Toate cele 43 de memorandumuri privind autonomia
teritorială a Harghitei au fost anulate definitiv de
instanță. Era normal să fie așa.

* Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat pe
Klaus Iohannis de ”întregul spijin” în continuarea
consecventă a luptei contra corupției.

* Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Dolj
susțin că șobolanii colcăie pe holuri și că pot trans-
mite tot felul de boli. Unii polițiști au spus că
”șobolanii sunt de-ai casei și sunt blânzi”.

* Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința finală
– închisoare - într-un dosar în care o femeie a fost
acuzată că a atacat, în sala de judecată, o
procuroare care o dusese în arest. 

* Unul dintre cei mai tineri demnitari ai statului român,
Ana Maria Pătru, numită la 31 de ani vicepreședintă
la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a re-
cunoscut la DNA că a primit șpagă 270.000 euro.

* Sebastian Ghiță, dispărut din decembrie 2016, a
apărut pe lista Europol a celor mai căutate per-
soane.

* Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brum-
mell, a declarat nu de mult că țara sa iese din Uni-
unea Europeană, nu și din Europa. A fost apreciată
contribuția românilor din Anglia în domeniul sanitar,
al construcțiilor și al comerțului. 

* Ministerul de Interne elimină 22 de taxe și, ca ur-
mare, de la 1 februarie, înmatricularea unei mașini
și pașaportul vor fi mult mai convenabile financiar.

* În zilele de protest, manifestanții au făcut lanț uman
la Parlament și au cerut demisia lui Dragnea și a
altor politicieni condamnați la închisoare cu sau fără
executare.

* Donald Trump promite că va anula ordinul unui
judecător din Seattle de a bloca interzicerea intrării
în SUA a musulmanilor.

* Protestele românilor la adresa Guvernului sunt
transmise de Euronews, BBC și Al Jazeera.

* Un deputat PSD a anunțat organizarea unui miting
pro ordonanțe ale Guvernului și a declarat că ”dacă
va fi vreun incident, va fi responsabilitatea lui Iohan-
nis”. Really?

* Bibliotecarul din Petroșani care a traversat înot
Canalul Mânecii, a spus că ”atunci când vedeam
drapelul României, acesta îmi dădea putere”.

* În Piața Victoriei, printre manifestanți a fost un fan
rapidist care a ținut sus un poster mare pe care
scria: ”Mi-ați furat Rapidul, nu-mi luați și țara!”. Cu-
vintele au devenit virale pe internet.

LA ORA DE UMOR
- Mamă, tata iar s-a îmbătat.
- De unde știi?
- Păi iar bărbierește oglinda din baie.

***
Sună unul la poliție:
-Veniți repede. Mi s-a furat volanul mașinii și pedalele.
Pune receptorul jos și sună din nou peste trei minute:
-Iertați-mă, mă așezasem pe bancheta din spate...

***
La Chișinău, un român se apropie de un localnic:
- Nu vă supărați, caut magazinul ”Lumea copiilor”.
- Nu mă supăr, domnule, căutați-l!

VORBE ÎNȚELEPTE
Viața este simplă, doar noi, oamenii, insistăm să o

facem complicată. (Confucius)
***

Dragostea pe care o poți măsura este întotdeauna
foarte săracă. Dragostea nu trebuie măsurată, ci
trăită cu intensitate. (William Shakespeare)

***
Un prieten adevărat este acela care vine la tine chiar

dacă toți ceilalți te-au părăsit. 
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JUSTIŢIE

Grațierea, cerută oficial
României de CEDO. Iohannis a
primit o palmă la Strasbourg

Președintele Klaus Iohannis are probleme în urma discursului
anti-grațiere.   Potrivit președintelui Curții Europene, Guido
Raimondi, România are nevoie de o grațiere, plus alte măsuri
menite să ușureze viața celor din penitenciare.

Guido Raimondi, preşedintele Curţii Europene pentru Drepturile
Omului (CEDO), recomandă României să ia exemplul Italiei
pentru rezolvarea problemelor din penitenciare. Afirmaţia a
fost făcută vineri, 27 ianuarie, în discursul din cadrul ceremoniei
oficiale de început de an judiciar.
Aproximativ 300 de oficiali din domeniul juridic din statele
europene au luat parte la un seminar la Strasbourg. Ulterior,
preşedintele CEDO, Guido Raimondi, şi preşedintele Curţii
Penale Internaţionale, Alejandra Fernández de Gurmendi, s-
au adresat asistenţei în cadrul unei ceremonii solemne. În
discusul său, preşedintele CEDO s-a referit şi la situaţia din
România.
"Mai întâi, în privinţa Ungariei şi României, unde numărul
cazurilor a crescut cu 95% respectiv 108% în 2016, această
situaţie vizând cauze legate de condiţiile de detenţie. Indiscutabil,
acestea sunt cazuri prioritare, pentru că au intrat sub incidenţa
Articolului 3 din Convenţie, dar sunt cazuri care se repetă,
ceea ce reflectă dificultăţi sistemice şi structurale şi cer găsirea
unor soluţii interne. Totuşi, suntem cu toţii conştienţi că nu
există un leac miraculos imediat pentru aceste situaţii, nici în
ţara vizată, pentru care rezolvarea acestor probleme implică
măsuri politice şi bugetare considerabile, nici la Strasbourg.
În domeniul penitenciarelor, Curtea defineşte principii care au
fost stipulate clar în decizia din cazul Muršić din 2016. Pe baza
acestor principii se diagnostichează o situaţie dintr-un stat
membru. Totuşi, repet, o soluţie trebuie găsită la nivel naţional.
Acest lucru este posibil, aşa cum a demonstrat exemplul Italiei,
în cazul căreia numărul cazurilor a fost mai mult decât înjumătăţit
în ultimii doi ani şi jumătate. Acesta este rezultatul politicii Gu-
vernului Italian, în primul rând ca răspuns la hotărârea-pilot
Torreggiani, care viza supraaglomerarea din închisori, şi, în al
doilea rând, cu privire la durata proceselor. Aceasta arată că
acolo unde Guvernul are voinţa de a rezolva o situaţie şi ia
măsurile necesare, rezultatele se văd rapid", a spus Guido
Raimondi. După decizia-pilot Torreggiani din 2013, Italia a
adoptat o serie de măsuri, printre care şi o lege de graţiere,
prin care unii deţinuţi au beneficiat de o reducere de până la
2000 de zile de detenţie. Alte măsuri au vizat îmbunătăţirea
condiţiilor din penitenciare şi acordarea unor compensaţii
financiare mai mici decât cele care puteau fi obţinute la CEDO.
Plecat la Strasbourg cu un discurs anti-grațiere, Klaus Iohannis
s-a înmuiat, după întâlnirea de la CEDO: "Eu nu exclud
graţierea, dar ea nu poate fi făcută pentru politicieni. Este o
aberaţie. Graţierea face sens dacă se graţiază cei care sunt în
închisori, nu cei care stau în Parlament şi aşteaptă graţierea".

Sondaj
Peste 30.000 de români au răspuns la un sondaj DC News
privind grațierea.

Astfel, la întrebarea "CEDO a cerut oficial adoptarea GRAȚIERII. 
Să plătească amenda și să ignore CEDO. Cei vinovati trebuie

pedepsiți indiferent de costuri 25,88% - (7.797)
Să respecte deciziile CEDO, adoptând grațierea și unele

modificări ale Codului Penal - 74,09% (22.325).

Implicarea ilegală 
a SERVICIILOR în JUSTIȚIE

„Facem astăzi un pas important în înțelegerea a ceea ce s-a
întâmplat cu Justiția din România ultimilor 12 ani, pentru că
exact 12 ani s-au împlinit de când a fost iscălit certificatul de
naștere al unui mutant care a transformat instituția aflării
adevărului judiciar și a aplicării legii într-o mașină de tocat vieți
și destine, aflată la dispoziția a doi cetățeni, șefa DNA, Laura
Codruța Kovesi și fostul șef operativ al SRI, generalul Florian
Coldea'', titrează EVZ.

,,În data de 8 decembrie 2015, potrivit unui comunicat public,
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) a
solicitat Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) ca, în
baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile publice, să-
i comunice toate hotărârile care privesc relația dintre serviciile
de informații ale statului cu Justiția. Două luni și ceva mai
târziu, în data de 16 februarie 2016, CSAT a răspuns în scris
UNJR, informează EVZ.
,,Într-un stil securistic, răspunsul CSAT evită să vorbească
despre Momentul Zero al începerii dezastrului din Justiția
românească, despre actul de naștere al altoirii SRI pe țesutul
DNA. Din răspunsul CSAT, unul care abundă în explicații fără
să vorbească, însă, și de actul de justificat, Hotărârea CSAT,
se poate reține, totuși, că în privința relației dintre parchete și
serviciile de informații, cooperarea inter-instituțională s-a ma-
terializat în „constituirea de echipe mixte, cu reprezentanți ai
organelor de urmărire penală, în scopul contracarării riscurilor
derivate din derularea unor activitați cu caracter infracțional”,
mai scrie EVZ.
Potrivit Codului de Procedură Penală (CPP), organele care
realizează activitatea judiciară sunt: organele de cercetare
penală, procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul
de cameră preliminară și instanțele judecătorești. Urmărirea
penală, potrivit aceluiași Cod, se efectuează de către procurori
şi de către organele de cercetare penală. În sfârșit, organele
de cercetare penală sunt organele de cercetare ale poliţiei ju-
diciare. Potrivit legii, ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare
funcţionează lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei
şi Internelor. Mai pe scurt, urmărirea penală se efectuează
potrivit legii doar de către procurori și de către polițiștii judiciariști.
Atât și nimeni altcineva! După cum vedeți, în nicio fază a
activității judiciare, în nici cel mai mărunt segment, nu apare
menționată prezența ofițerului SRI.

CAPII BINOMULUI 
RISCĂ ÎNCHISOARE

Ministrul Justitiei Florin Iordache va solicita clarificari in privinta
protocoalelor semnate intre parchete si Serviciul Roman de In-
formatii, protocoale in baza carora au fost formate echipele
mixte intre procurori si ofiteri SRI care au lucrat in dosare in
ultimii ani. Iordache va cere lamuriri in legatura cu aceste pro-
tocoale, marti 31 ianuarie 2017, chiar in Consiliul Suprem de
Aparare a Tarii, adica exact acolo unde, in timpul regimului
Basescu, s-a luat decizia de a se forma echipe mixte intre
procurori si lucratori SRI.
Anuntul a fost facut de Florin Iordache, sambata seara 28
ianuarie 2017, la emisiunea Q&A de la Antena 3. Cu aceeasi
ocazie, ministrul Justitiei a dat asigurari ca in cazul in care se
va constata ca protocoalele sunt ilegale vor fi luate masuri im-
potriva celor care le-au incheiat si care, astfel, au incalcat
legea. Ceea ce ar insemna dosare penale impotriva sefilor in-
stitutiilor de forta care au semnat protocoalele. Mai important,
Iordache a explicat ca toate probele din dosarele instrumentate
in baza acestor protocoale vor fi declarate nule, iar sentintele
vor fi revizuite:
“Fara indoiala, daca acest protocol este ilegal, probele respective
clar sunt nule si atunci acele dosare nu trebuie sa existe. Daca
supozitia se confirma, va dati seama cate dosare au fost
facute pe niste probe nelegale. Este de datoria mea sa vad
daca exista aceste protocoale, si daca aceste protocoale s-au
facut cu incalcarea legii, cineva trebuie sa raspunda. Daca
facem dosare cu probe care s-au facut cu incalcarea legii, cei
care le-au facut trebuie sa raspunda”.

Procurorul General Augustin Lazar a fost pus la punct
Pe de alta parte, Florin Iordache a avut o pozitie care merita
salutata in ceea ce-l priveste pe Procurorul General al Romaniei,
Augustin Lazar. Practic, ministrul Justitiei l-a pus la punct pe
Procurorul General, dupa declaratiile politice pe care acesta le-
a facut in ultima perioada, cand, printre altele, a catalogat
ordonanta Guvernului privind gratierea ca fiind una penibila. In
acest sens, Iordache i-a amintit lui Lazar ca legile le face Parla-
mentul, iar Parchetul nu are alta misiune decat sa aplice legea:
“Legislatia in Romania o face Parlamentul, ca si modificarea
legilor. Am vazut in ultima perioada organe ale statului care isi
dau cu parerea despre legi. Am vazut Procurorul General care
spune ca o lege e buna sau nu e buna. Parchetul trebuie sa
aplice legea. Legile in Romania trebuie sa le faca Parlamentul”.

Dosar penal pentru finanțarea USR
Problema finanțării partidelor în anul electoral 2016 e departe
de a se fi încheiat. Se fac deja dosare penale pentru că se
suspectează că în mai multe cazuri banii care au intrat în
pușculițele partidelor nu sunt tocmai curați. O mare problemă
ar avea Uniunea Salvați România (și mai ales pre decesoarea-
Uniunea salvați Bucureștiul) unde apar ca finan ța tori de bază
zeci de persoane fără nici un venit și fără adă post. Procurorii
anti-mafia ar cerceta deja acest caz suspect de finanțare.

Problema ar fi fost inițial semnalată de specialiștii Autorității
Electorale Permanente (AEP) care ar fi observat niște probleme
majore în circuitul banilor intrați în visteria USB. Potrivit acestor
informații citate de jurnaliștii de la Național, Nicusor Dan
obișnuia să primească bani în contul personal ca mai apoi să-
i transfere în contul de campanie. În plus, a utilizat în precampanie
(pentru promovarea pe Facebook) fonduri pe care legea îl
obliga să le cheltuiască doar în campanie.
Cazul ar fi ajuns acum în atenția procurorilor DIICOT atunci
când s-ar fi descoperit că peste 1 milion de lei ar fi ajuns din
afara țării la partid prin conturile deschise pe numele unor
persoane fără nici un venit și chiar fără locuințe cu titlul de
sponsorizare, mai susțin jurnaliștii citați.

Klaus Iohannis NU A PLĂTIT nicio
taxă pentru “meditaţiile” făcute

Ies la iveală noi amănunte incredibile din trecutul preşedintelui
Klaus Iohannis. Şeful Statului a fost controlat de inspectorii de
la ANAF pentru că nu ar fi plătit impozite pentru meditaţiile
făcute în trecut. Posesor a șase case, Klaus Iohannis trebuie
să justifice cum anume a reușit să le cumpere din veniturile
sale de profesor și primar al Sibiului.

Fostul ministru Varujan Vosganian vrea ca șeful statului să
demonstreze că și-a îndeplinit datoria de cetățean model
plătind, începând cu anul 1990, impozitele cuvenite, inclusiv
pentru banii obținuti dând meditații. Astfel, o echipă de la
ANAF s-a deplasat la Sibiu. Conform cotidianul.ro, controlul
efectuat la Direcţia Fiscală a Muncipiului Sibiu în fişele fiscale
ale lui Klaus Werner Iohannis şi ale doamnei Carmen Iohannis
nu indică pentru perioada 1990-2017 nici o taxă achitată de
aceştia pentru un asemenea venit. "Absenţa taxelor din fişa
fiscală a familiei Iohannis pentru sumele încasate din meditaţiile
acordate de-a lungul anilor a stîrnit o adevărată panică între
funcţionari. Aceştia nu ştiu cum să comunice presei şi politicienilor
că impozitele pentru sumele încasate din meditaţii pur şi simplu
nu există", susține jurnalistul Cornel Nistorescu.
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Mizerabil, domnule preşedinte!
Mizerabil!

Cornel Nistorescu - Cotidianul

Aţi ieşit în faţa poporului român să anunţaţi un fals. V-aţi luat blana
de patriot şi aţi anunţat cumplita veste a fuzionării DIICOT cu DNA,
apoi aţi încheiat, ca un propagandist, cu: „Jos mîinile de pe DNA!“.
Trecem deocamdată peste faptul că, din toate informaţiile pe care
le-am aflat, DNA este obedientă preşedintelui şi în nici un caz PSD
sau PNL. Din păcate, i-aţi înşelat pe tinerii ieşiţi să îşi exprime
revolta, direcţionîndu-le sentimentele către PSD (un partid pe care
şi ei şi eu nu-l suportăm), pentru a vă spăla pe mîinile care vă stau
şi pe DNA, şi pe SRI, chiar şi pe CSM. Dar asta este altă poveste,
lipsită, din păcate, de forţa politică pregătită să demonstreze şi să
vă acuze public şi oficial. PSD tremură în aceste zile, fapt care v-a
împins să-i mai puneţi în cîrcă un neadevăr. Că anticorupţia
(instrument prin care vă strîngeţi adversarii cu uşa) urmează a fi
sugrumată prin unificarea DIICOT cu DNA, pusă la cale de sîsîitul
şi antipaticul ministru al Justiţiei. Iar dumneavoastră aţi ieşit la
microfon pentru a zice „Jos mîinile de pe DNA!“.
Domnule preşedinte, fără DNA şi fără SRI, sunteţi un preşedinte
nul. Nul, mediocru, dar periculos, care muşcă din prima dezinformare
care-i ajunge sub nas, care agită lumea în numele unei alegaţii. Un
site (EurActiv) a difuzat o ştire care a fost apoi umflată de tele-
favoritul dumneavoastră Rareş Bogdan (cel care marţi noapte
striga: „Distrugeţi România, fire-aţi ai dracului!“). Un alt site care vă
iubeşte a scris: „O altă mişcare menită să anihileze procurorii este
comasarea DNA cu DIICOT. Acest proiect e mai vechi şi nu e clar
cînd urmează să fie promovat, însă acesta este strict clasificat.
Mutarea are ca scop înfiinţarea unei noi instituţii, ca modalitate de
a impune noi procurori-şefi agreaţi de PSD. Numele cel mai
vehiculat la conducerea noii structuri este Oana Schmidt-Hăineală,
numită secretar de stat în Ministerul Justiţiei condus de Florin
Iordache“ (HotNews). Nici măcar n-aţi considerat să puneţi un
consilier să verifice! Și un amărît de primar de comună s-ar fi
întrebat dacă o fi sau nu adevărat. Dumneavoastră, nu! Nici măcar
n-aţi reţinut că o asemenea idee a trecut prin mintea Ralucăi
Prună, pe care, spre ruşinea dvs, aţi numit-o ministru al Justiţiei în
„guvernul meu“. Sau ştiaţi despre falsitatea ştirii pe care v-au pro-
dus-o amploaiaţii şi aţi folosit-o numai pentru a vă arăta dragul faţă
de DNA? Mare mizerie, domnule preşedinte. Mare, mare mizerie şi
multă prostie se află în provocarea a sute de mii de oameni! Habar
nu aveţi ce nenorociri pot ieşi din asta! Și de care sunteţi responsabil!
Ce trădează acest „Jos mîinile de pe DNA!“, domnule preşedinte?
Faptul că nu înţelegeţi din ce se întîmplă în Justiţie, sau faptul că
vîrfurile ei vă sunt devotate? Aşa cum DNA se bucură să staţi cu
mîinile pe ea, acelaşi lucru s-a petrecut şi în perioada în care aţi
coabitat şi cu Livia Stanciu?
Mă aşteptam,să revigoraţi politica externă a României, sau măcar
relaţiile noastre cu Germania. M-am înşelat. Cu Germania aţi ră -
mas la un telefon, iar relaţiile cu restul lumii le-aţi neglijat, ca să nu
zic îngropat. Nici nu aveaţi cum să faceţi mai mult în cele 3-4 zile
de muncă pe săptămînă pe care le petreceţi la Cotroceni. Aţi izbutit
în schimb să distrugeţi PNL şi să destabilizaţi scena internă. Aţi
folosit din plin tristeţea şi nefericirea de după Colectiv pentru a vă
instala nenorocitul de „guvern al meu“, iar acum sunteţi gata ca
printr-o diversiune să demolaţi rezultatul votului din 11 decembrie
pentru a vă pune un alt „guvern al meu“. Nu ştiu cîţi oameni vă con -
sideră responsabil de agitaţia stîrnită în aceste zile. Bieţii tineri nu
ştiu cît de lungă este mîna serviciilor care vă sprijină pe Facebook.
Dar faptul că în văzul tuturor v-aţi inserat într-o demon stra ţie
ilegală şi, preţ de cîteva minute, hoţeşte, fără să vă asumaţi
răspunderea, v-aţi strecurat într-un marş pe care vi-l doreaţi uriaş
(şi aşa a devenit!?) vă face responsabil de tot ce a urmat. Și, în
acelaşi timp, vă arată, celor care au luciditatea de a vă analiza, şi
cinic, şi egoist, şi gol, şi amator în politică, şi disperat de putere, şi
capabil de orice spre a o dobîndi.
Vă puteţi amăgi cu entuziasmul a milioane de români care în
aceste zile vă susţin. Nu vă iubesc, dar vor anticorupţie. Cu aceste
demonstraţii şi cu trucurile pomenite mai sus, aţi agonisit cîteva
procente de simpatie. Dar pentru ţară n-aţi făcut nimic. N-aţi adus
nici alt fel de a face politică, nici încredere, nici optimism, nici
respect! Și cînd veţi restitui casa din Sibiu şi vă veţi cere scuze,
chiar voi crede că vă doriţi anticorupţie!
Aştept cu nerăbdare să văd cum încheiaţi această aventură
periculoasă, în care, în locul calmului la care vă obligă rolul de
moderator prevăzut de Constituţie, aţi adus tensiunea şi pericolul,
instigarea şi o grosolană nepricepere de a conduce ţara!

Peste 95% dintre protestatari
nu au citit textul ordonanţei !

Conform unei evaluari independente despre care vor apare mai
multe detalii zilele urmatoare peste 95% dintre protestatari nu au
citat textul ordonantei impotriva careia protesteaza. Mai mult foarte
multi dintre ei nu stiu daca este vorba despre amnistie sau gratiere ,
nu stiu nici daca este vorba despre una sau mai multe ordonante.
Un procent de peste 90% nu stiu ca si guvernul Ciolos a modificat
codul penal prin ordonanta sau ca insasi DNA a fost infiintata prin
ordonanta de urgenta. Tinerii precizeaza ca nu obtin niciodata sau
foarte rar informatii din presa sau TV iar in pro por tie covarsitoare se
informeaza dupa retelele de socializare. Petse 80% recunosc ca ei
citesc doar titlurile fara sa acceseze continutul unor informatii.
Conform acestor date se pare ca ei sunt mult mai putin informati
decat votantii PSD care sunt mari consumatori TV si presa.
NR. Manifestaţile “populare spontane” au fost, în realitate, planificate
încă de la instalarea noului guvern - vezi ediţia Romanian Journal
din 11 ianuarie, pagina 11.

Multinaţionalele susţin
protestele pentru că

guvernul a mărit salariul minim
Dumitru Coarnă, șeful sindicaliștilor din Poliție (SNPPC), a afirmat
că are informații că multinaționalele dau liber angajaților ca să
protesteze.
Oferte generoase şi de la ONG-uri.
ONG-urile au asigurat Gratuit cazare în hotelurile bucureştene şi
mâncare tuturor participanţilor veniţi din provincie ... vacanţă
plătită în Bucureşti. Localnicilor, bucureşteni, le-au fost oferiţi bani:
50-100 lei/persoană majoră, 50 lei/copil şi 30 lei/câine.
Cine a fost surprins la proteste

Deputatul PNL Daniel Zamfir,
iniţiatorul legii dării în plată, remarcă
un detaliu de la protestele din Piaţa
Victoriei: printre protestatari s-a aflat
şi preşedintele Raiffaissen Bank. 
"Van Groningen e la proteste? El,
președintele Raiffaissen Bank,care
a făcut sute de milioane pe carca
Statului român? El, care a jecmanit
sute de mii de români și care vrea
sa dea in judecata Romania la
instanțele internaționale din cauza

legii darii in plata, e acum protestatar??? Pe când un protest la
care sa strigam din toate piepturile: DREPTATE, LIBERTATE și
OPRITI ABUZURILE ? Mă înscriu de pe acum la organizatori..."

Nu mai este un protest 
independent ! În stradă sunt

organizaţiile PNL , USR şi PMP !
Pornit ca o miscare civica independenta mitingul s-a transformat
radical in ultimele zile. In strada sunt organizatiile PNL, USR si
PMP din toate zonele unde s-au facut manifestatii. Nici nu mai
este un secret deoarece politicienii partidelor de dreapta au
impinzit facebook-ul cu fotografii care ii prezinta la protestele din
strada. Asta este si una dintre explicatiile numarului mare de
protestatari din ultimele zile. Din acest moment protestul este unul
politic fiind confiscat de catre partidele politice care il organizeaza.
Acest miting a fost de la bun inceput unul politic, unul care sa
aduca din nou partidele de dreapta la putere.

Conexiunea clara între
Soros şi proteste

Zeci de mii de oameni au ieșit duminică în stradă, în toată țara,
pentru a protesta împotriva Ordonanțelor de Urgență privind
grațierea și modificarea codurilor penale. Mulți s-au întrebat cine
a avut capacitatea de a mobiliza un număr atât de mare persoane,
cum s-a procedat și cine s-ar afla în spatele acestora?
Ei bine, în mare parte s-a mizat pe Facebook și pe „o comunitate
care folosește noile tehnologii realizând campanii atât online cât
și offline” – de-clic.ro, care a inițiat petiția „Stop proiectului de
amnistie sau grațiere”. 

Până la ora redactării acestui material, aceasta a strâns 39.644
de semnături. Toți cei care au semnat petiții pe de-clic.ro au primit
inivitații la manifestațiile anti-grațiere, prin e-mail. Vă redăm un
fragment dintr-o astfel de chemare în stradă: „Trimit acest email
către peste 200.000 de cetățeni ce au semnat vreodată o petiție
pe de-clic.ro și care au optat să fie ținuți la curent cu campaniile
de-clic. Este de departe emailul cu cei mai mulți destinatari pe
care l-am trimis vreodată.
Scopul acestui mesaj este să anunț că în această după-amiază
de duminică vor avea loc în toată țara și în diaspora proteste în
stradă. Gândindu-mă la cât de mulți vor citi aceste rânduri, îmi
dau seama că este imposibil să fim cu toții de acord asupra
oricărui lucru. Mai ales când la mijloc sunt numeroase opțiuni
politice, ideologice și chiar 200.000 de feluri diferite de a privi
lumea în care trăim. Dar acum este mai important să fim împreună,
în stradă, decât să fim cu toții perfect de acord”.
Nimic anormal până aici. Dar să vedem cum este finanțată

platforma de-clic.ro.
„de-clic.ro urmărește să se finanțeze din donații individuale. Pentru
faza de inițiere a platformei, Asociația Efectul Fluture a desfășurat
un proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România, finalizat în martie 2016”, se arată pe
site-ul respectiv. Așadar, această „comunitate” a luat naștere cu
ajutorul Fondului ONG în România.
„Eternul sponsor”, prezent și aici
Acum în mintea cititorului se va ivi o nouă întrebare: Ce este
Fondul ONG în România? Operatorul Fondului ONG în România
este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), împreună
cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse
pentru Comunitățile de Romi. De-abia acum am ajuns la un ONG
cunoscut: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, al cărei
președinte este Ionuț Sibian.

În anul 2016, flux24.ro scria că
Sibian a încasat  1.107.750 de dolari
de la miliardarul George Soros. Ȋn
perioada 2006-2012, FDSC a primit
peste un milion de dolari de la „The
Trust for Civil Society in Central
and Eastern Europe” (CEE Trust),
o organizaţie condusă de Soros,
potrivit sursei citate.
Conform cotidianului Evenimentul
Zilei, Ionuț Sibian a fost unul dintre
cei prezenți la Cotroceni, la con-

sultarea societății civile, după tragedia de la Colectiv.
Legătura dintre Sibian și Serviciul de

Telecomunicații Speciale
În plus, în anul 2015, președintele FDSC ajunge să reprezinte
România pe lângă principalele instituții europene, ca membru al
Consiliului Economic şi Social European (CESE). Alături de Ionuț
Sibian, din echipa CESE făcea parte și Marius Opran, finul lui
Adrian Năstase – general în rezervă al Serviciului de Telecomunicații
Speciale (STS), relata la acea vreme publicația Național.

STS participă frecvent la exerciții
strategice, împreună cu Serviciul
Român de Informații (SRI), Serviciul
de Informații Externe (SIE) și Serviciul
de Pază și Protecție (SPP), dat fiind
că este organul central de specialitate
ce organizează și coordonează
activitățile în domeniul tele co mu ni -
cațiilor speciale pentru autoritățile
publice din România și alți utilizatori
prevăzuți de lege.
Tragem un semnal de alarmă și

sperăm ca serviciile care ar trebui să apere statul român să nu co-
laboreze cu organizațiile neguvernamentale ale lui Soros.
După cum se știe, de numele miliardarului George Soros se leagă
protestele recente din Statele Unite ale Americii, dirijate împotriva
președintelui Donald Trump.
Mai mult, de curând, Ungaria i-a declarat război lui Soros, Guvernul
lui Viktor Orban susținând că miliardarul american de origine
maghiară ar vrea să destabilizeze statul ce are capitala la
Budapesta, prin ONG-urile sale. bugetul.ro
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Tăriceanu, scrisoare 
către Iohannis: vă ÎNCRIMINEAZĂ

Preşedintele Senatului, Călin
Popescu Tăriceanu, îi transmite
o scrisoare preşe din te lui Klaus
Iohannis prin care îi cere să vină
să lămurească public legătura din-
tre servciile secrete şi instituţiile
din justiţie, avertizându-l că tăcerea
nu va face altceva decât să îl in-
crimineze.

"Stimate domnule Preşedinte,
Am urmărit cu deosebită îngrijorare
recentele evenimente care au dus
la solicitarea de trecere în rezervă

a prim-adjunctului SRI, Florian Coldea. Acestea dezvăluiau un
comportament în afara democraţiei şi a statului de drept. Din
păcate, se adună nu doar „suspiciuni rezonabile”, pentru a
folosi un termen des invocat în ultima perioadă, ci şi dovezi fără
tăgadă a modului în care democraţia şi statul de drept sunt
încălcate în România. Cea mai recentă dovadă vă implică
direct pe Dumneavoastră şi este şi motivul pentru care vă
adresez această solicitare oficială din poziţia conferită Preşedintelui
Senatului. Mă refer la publicarea de către Uniunea Naţională a
Judecătorilor din România (UNJR), a unui document CSAT
referitor la relaţia dintre serviciile de informaţii şi Justiţie. Astfel,
conform UNJR, în documentul publicat se arată că “CSAT a
trasat SRI-ului sarcini informativ-operative ce nu se regăsesc în
cadrul legal cunoscut”. CSAT a recunoscut că în privinţa relaţiei
dintre parchete şi serviciile de informaţii, aceasta s-a materializat
în constituirea de echipe mixte, cu reprezentanţi ai organelor
de urmărire penală, în scopul contracarării riscurilor derivate
din derularea unor activităţi cu caracter infracţional. Pe scurt,
aţi închis ochii la folosirea discreţionară a Consiliului Suprem
de Apărare a Ţării pentru a reglementa în secret implicarea ser-
viciilor secrete în actul de justiţie. În orice democraţie, tăcerea
şi inacţiunea Dumneavoastră echivalează cu încălcarea principiilor
statului de drept şi a separării puterilor în stat.

Domnule Preşedinte, aţi moştenit un sistem al instituţiilor
de forţă readus la viaţă după model comunist de fostul preşedinte
Traian Băsescu şi folosit ca instrument de represiune împotriva
adversarilor politici şi a elitelor acestei ţări (elite intelectuale,
artistice şi economice). Din păcate, în loc să stopaţi acest
sistem, Dumneavoastră i-aţi conferit puteri sporite. Aţi promovat
oameni din sistem despre care s-a spus cu dovezi că au comis
abuzuri şi că au încălcat drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Pro-
movarea Liviei Stanciu ca judecător la Curtea Constituţională a
fost un semnal nedorit dat românilor că Preşedintele României
răsplăteşte, în loc să sancţioneze, abuzul de putere. Documentul
dat publicităţii de UNJR arată însă că implicarea Dumneavoastră
nu s-a limitat la unele cazuri particulare, ci a fost una sistemică;
pentru că în loc să stopaţi sistemul pus la punct de Traian
Băsescu, l-aţi girat. În iunie 2015, afirmaţi că „nu am nici un fel
de date care să îmi arate că SRI s-ar fi implicat peste sau în
afara limitelor date de lege în procesul de Justiţie”; o afirmaţie
falsă din moment ce deja existau deciziile CSAT pe care UNJR
le face acum publice.

Domnule Preşedinte, nu puteţi susţine că nu ştiaţi de
aceste lucruri. Ca Preşedinte al Senatului v-am atras atenţia în
nenumărate rânduri, inclusiv printr-o scrisoare deschisă din mai
2015, cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor
sunt încălcate. În plus, aţi primit nenumărate semnale din partea
organizaţiilor magistraţilor că statul de drept şi democraţia din
România sunt subminate prin decizii care dau puteri sporite
instituţiilor de forţă şi folosirea abuzivă a acestor puteri. În
replică, aţi răspuns public că „îmi menţin încrederea în instituţii
ca ÎCCJ, DNA. În general, trebuie să recunosc că am multă în-
credere în sistemul de justiţie din România”. Pentru a folosi o
sintagmă cunoscută, aţi ales să puneţi batista pe ţambal.

Domnule Preşedinte, definiţia statului de drept, pe care o
invocaţi periodic, este alta decât ceea ce reiese din acţiunile
Dumneavoastră. În statul de drept, rolul instituţiilor este de a
apăra drepturile şi libertăţile individuale, nu de a încerca să cu-
muleze mai multă putere, prin abuzuri şi excese. Într-un stat de
drept, cetăţeanul se simte liber, nu ascultat şi urmărit. Într-un
stat de drept, Preşedintele ţării nu girează acţiunile abuzive ale
instituţiilor de forţă, pentru a îşi conserva puterea.

Domnule Preşedinte, în mijlocul acestui scandal imens,
datoraţi românilor răspunsuri la câteva întrebări simple legate
de modul de operare al instituţiilor de forţă. Aceste întrebări nu
sunt doar ale mele, ci şi ale sutelor de români care mi s-au
adresat mie şi Parlamentului în speranţa că aici vor găsi
dreptate. Vi le adresez eu, ca preşedinte al Senatului:

Există alte decizii secrete ale CSAT prin care s-au conferit
puteri sporite instituţiilor de forţă în Justiţie, care au dus la
limitarea sau încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor?
Dacă da, aveţi datoria să le faceţi publice.

Care este nivelul implicării serviciilor secrete în Justiţie, dincolo
de descrierea generală „Justiţia este câmp tactic”? În lumina
documentului prezentat de UNJR, aveţi datoria de a preciza
care sunt puterile sporite pe care le-aţi acordat serviciilor şi
unde se opreşte influenţa acestora asupra magistraţilor.
Există ofiţeri acoperiţi în Justiţie şi, dacă da, care este numărul
lor şi la ce nivel ierarhic în interiorul puterii judecătoreşti?
Domnule Preşedinte, ştiu că în trecut aţi ales fie să tăceţi, fie să
daţi răspunsuri evazive la întrebări incomode. De data aceasta
tăcerea nu este de aur, ci vă încriminează în ochii românilor
care speră că vor trăi într-o ţară în care statul de drept este o
realitate, nu o iluzie, iar drepturile şi libertăţile lor sunt respectate.
Ca preşedinte al Senatului, eu voi continua să lupt pentru
aceste deziderate", scrie Călin Popescu Tăriceanu.

Planul lui Iohannis
Președintele Senatului
a precizat că pre șe -
din tele Klaus Iohannis
are un plan prin care
să răstoarne guvernul
PSD - ALDE și să își
instaleze un guvern
propriu la Palatul Vic-
toria.
"Se pare că discuția
pe care am avut-o cu
președintele, imediat
după alegeri, nu era
un simplu bluf. Se pare

că are un plan care să ducă la schimbarea Guvernului și la in-
stalarea guvernului lui, așa cum a făcut și în 2015, după
accidentul de la Colectiv.
Și acest lucru e foarte grav pentru că președintele trebuie să re-
specte ordinea constituțională, trebuie să respecte rezultatul
alegerilor, chit că îi convin sau nu îi convin, trebuie să respecte
voința cetățenilor", a afirmat Călin Popescu.

Șeful Comisiei SRI anunță
apocalipsa pentru firmele care

s-au 'implicat' în proteste
Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comisiei de control asupra activităţii
SRI, a declarat că trebuie să existe o discuţie în acest for pe
tema implicării unor firme în protestele desfăşurate în aceste
zile în Bucureşti şi în ţară - în baza potenţialelor informaţii
deţinute de Serviciul Român de Informaţii în acest sens - pentru
a se vedea dacă aceste aspecte intră sub incidenţa articolului
11 din Legea securităţii naţionale. 
"Eu am văzut că aţi răstălmăcit puţin ceea ce am spus eu, mai
spun o dată. Există anumite informaţii şi am să vă dau un
detaliu, poate ne înţelegem juridic. Dacă o firmă foloseşte
bunurile, capitalul propriu pentru a sprijini anumite activităţi,
Legea 31/1990 spune că este infracţiune. Folosirea creditului
sau bunurilor societăţii în scopul propriu sau al unei alte
persoane este o discuţie de făcut şi trebuie analizat", a arătat
Adrian Ţuţuianu, potrivit Agerpres. 
Potrivit acestuia, chestiunea pe care a pus-o în discuţie trebuie
analizată din punct de vedere al securităţii naţionale. 
"Al doilea lucru pe care l-am spus foarte clar, pe mine mă
interesează din punct de vedere al securităţii naţionale. Există
un articol 11 în Legea securităţii naţionale care prevede foarte
clar că atunci când se urmăreşte înlocuirea puterii de stat prin
mijloace violente şi aşa mai departe problema este una de se-
curitate naţională", a susţinut Ţuţuianu. 
Şeful Comisiei de control asupra activităţii SRI a spus că nu ştie
dacă România se găseşte în această situaţie. "Nu ştiu, ăsta
este un răspuns pe care-l va da Serviciul Român de Informaţii.
Nu-l dau eu. Eu am pus o problemă. (...) Îmi pun o întrebare
pentru că, de exemplu, un ziar din Prahova, eu lucrez cu
lucrurile care sunt publice, a spus că salariaţii de la o firmă cu
capital străin au fost forţaţi să iasă la miting. Lucrul ăsta este
nelegal. Chiar nu vreţi să înţelegeţi ce spun ? Spun foarte
exact, vorbesc de lucruri nelegale, nu aduc acuze nimănui, dar
cred că instituţiile abilitate ale statului trebuie să ne dea un
răspuns", a mai declarat Ţuţuianu. 
Preşedintele Comisiei parlamentare de control asupra activităţii
SRI, Adrian Ţuţuianu, a anunţat vineri că a trimis o scrisoare
şefului Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, prin
care îi solicită acestuia o informare referitoare la patru aspecte
legate de protestele de stradă care au loc în ultimele zile. 
Totodată, săptămâna aceasta vor avea loc audieri la Comisia
SRI pe acest subiect, unul dintre miniştrii chemaţi fiind ministrul
de Interne, Carmen Dan.

Nicuşor Dan eșuează lamentabil
într-o conferință de presă. 

VIDEO-ul face furori pe internet
Liderul USR Nicușor Dan a susținut
o conferință de presă, în care a
făcut mai multe declarații referitoare
la activitatea sa și a colegilor din
partidul său.
Prestația acestuia a fost
controversată și a stârnit nu-
meroase critici pe rețelele de so-
cializare.
„În ultimele zile ne-am concentrat
foarte mult pe chestiunea
ordonanței de urgență, pe proiectul
de lege privind grațierea,
chestiunea eliberării, reducerea
pedepsei peste oamenii peste 60

de ani”, a afirmat Nicușor Dan.
Liderul USR a fost corectat imediat de un jurnalist care i-a atras
atenția că din respectivul proiect de lege a fost eliminat articolul
care făcea referire la reducerea pedepsei pentru persoanele
care au trecut peste 60 de ani, ceea ce l-a pus în încurcătură
pe Nicușor Dan, informează B1.ro
„O să revenim cu răspunsul la întrebarea asta”, s-a eschiva
vizibil încurcat liderul USR.

Soția lui Grindeanu, MESAJ disperat:
Nu mai pot să tac!

Mihaela Grindeanu, soţia premierului Sorin Grindeanu, a decis
să vorbească despre ceea ce trăieşte de câteva zile încoace.
Ea spune că pentru binele familiei sale a luat hotărârea de a-şi
închide contul de Facebook şi a crezut de cuviinţă să transmită
un mesaj personal de pe contul unei rude.
Mihaela Grindeanu le cere oamenilor, prin intermediul unui
mesaj postat pe contul de Facebook al unei rude, să îl reanalizeze
pe omul Sorin Grindeanu.
”Buna seara! Deoarece am luat decizia, pentru binele familiei
mele, de a-mi bloca contul de Facebook, voi folosi aceasta
metoda pentru a va transmite un mesaj personal!
Poate gresesc facand publice aceste randuri, poate voi fi con-
damnata si blamata de multi care le vor citi! Dar nu mai pot sa
tac! Nu vreau sa mai tac!
Sotul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat,
simpatizat si sustinut de multi oameni!
A ajuns sa fie acuzat de sustinere a coruptiei, sa fie acuzat de
minciuna si de intentii ascunse!
A ajuns prim ministru al Romaniei pentru ca i-au cerut colegii de
partid si nu pentru ca a avut el intentii sau ambitii ascunse! A
primit aceasta functie cu dorinta clara de a face bine!
A plecat de langa familie, de langa prieteni, de langa oamenii
care il sustineau, convins ca poate ajuta Romania!
Are doi copii mici, are o familie respectata, are un trecut politic
curat! Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun ca el vrea
sa il distruga! Ce om responsabil, ce tata si-ar dori sa isi stig-
matizeze proprii copii, sa atraga asupra familiei sale amenintari
si blesteme, sa le distruga viitorul? Nu are logica!!
Va veni o vreme cand nu va mai fi langa copiii lui, cand nu va
putea sa ii mai protejeze si nimeni nu poate sa creada, nici
macar pentru o clipa, ca nu isi doreste o tara prospera si
necorupta pt viitorul copiilor lui!
Nu stiu cine are de castigat dupa toate aceste proteste, nu stiu
cine are de castigat din distrugerea imaginii lui, a carierei lui,
dar el sigur, nu are de castigat!
Nu i-am cerut sa se intoarca langa familie, desi imi doresc din
suflet sa ne recuperam linistea. Dar, in acelasi timp, imi doresc
sa fie lasat sa demonstreze tuturor celor care nu cred in el, ca e
un om capabil, ca are intentii bune si ca poate duce la bun
sfarsit un program din care romanii au numai de castigat!
Sa il ajute Dumnezeu!!

Aceste randuri au fost scrise de mine, nu am fost manipulata,
nu am intentii ascunse, nu vreau sa citeasca nimeni „printre
randuri”!
Sunt gandurile, grijile si convingerile mele si am simtit nevoia
sa le transmit in speranta ca unii vor incerca macar sa il
reanalizeze pe omul Sorin Grindeanu si faptele lui!
Multumesc anticipat tuturor care, desi nu pot sa fie deacord cu
mine, nu vor considera necesar sa injure sau sa blesteme
vreun membru al familiei mele!

Multumesc!

MIHAELA GRINDEANU”, 
este mesajul transmis de soţia premierului Sorin Grindeanu.
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GUVERNUL TREBUIE FELICITAT
– Financial Times

„Cei 250.000 de protestatari de pe strazile Bucurestiului
s-ar putea sa nu salute acest lucru, dar noul Guvern
al Romaniei este de felicitat pentru inversarea a ceea
ce a devenit o obsesie nationala privind coruptia...
Transmite un avertisment zelului excesiv al DNA...
Amploarea cooperarii intre DNA si servicii de informatii
din Romania reprezinta un alt motiv de preocupare
pentru institutiile internationale”

Un semnal foarte interesant a
venit din Statele Unite ale
Americii, partenerul nostru
strategic, in plin scandal legat
de Ordonanta de Urgenta a
Guvernului de modificare a Co-
durilor penale si in plin scandal
legat de protestele oamenilor
scosi in strada pentru a se in-
cerca rasturnarea Guvernului
Grindeanu, legitim in functie,
dupa alegerile din decembrie
2016. Una dintre cele mai ren-

umite publicatii pe plan mondial, ne referim la Financial
Times, scrie ca Guvernul Grindeanu trebuie felicitat pentru
masurile dispuse, mai exact pentru OUG 13/2017.
Editorialistul Nick Kochan arata, intr-un editorial publicat
in urma cu cateva zile, ca Executivul condus de Sorin
Grindeanu trebuie felicitat pentru incercare de a renunta
la obsesia nationala privind coruptia. In opinia lui Nick
Kochan, ceea ce face Guvernul Grindeanu reprezinta un
avertisment fata de zelul excesiv al Directiei Nationale
Anticoruptie. In plus, acelasi editorialist atrage atentia
asupra ingrijorarilor legate de cooperarea intre DNA si
serviciile secrete.
Iata cateva fragmente din editorialul aparut in Financial
Times (vezi facsimil), publicate timid in presa din Roma-
nia:

„Cei 250.000 de protestatari de pe strazile Bucurestiului
s-ar putea sa nu salute acest lucru, dar noul Guvern al
Romaniei este de felicitat pentru inversarea a ceea ce a
devenit o obsesie nationala privind coruptia”.
„Anuntul potrivit caruia se intentioneaza dezincriminarea
unor forme de abuz in functie, gratierea a aproximativ
3.000 de persoane condamnate pentru acte minore de
coruptie - masurile se refera la persoane care au sustras
mai putin de 50.000 de euro de la stat - si eliberarea din
inchisori nu doar ca relaxeaza penitenciarele, dar transmite
si un avertisment zelului excesiv al Directiei Nationale An-
ticoruptie (DNA)”.
„Unii oameni probabil se vor astepta ca de masurile in
sensul dezincriminarii sa abuzeze politicieni acuzati de
coruptie. Dar acesta ar fi un abuz de putere extrem de
vizibil, cu efectul autoinfrangerii. De fapt, masurile permit
Guvernului ales de curand sa revizuiasca abordarea fata
de integritatea functiilor publice, in contextul monitorizarii
internationale”.
„Noul premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, din Partidul
Social-Democrat, este bine plasat pentru a adopta o
abordare mai radicala in practicile publice si de afaceri,
permitand pietelor financiare sa ridice standardele etice si
de guvernare, mai degraba decat unui procuror cu pre-
rogative sporite. Companiile internationale - multe afectate
de coruptia raspandita din aceasta tara - vor inceta
activitatile cu firmele din Romania si cu oficialii guvernamentali
care nu vor respecta regulile adecvate”.

„Recentul raport MCV, care evalueaza starea institutiilor
politice si juridice, a identificat o serie de probleme privind
independenta justitiei. (...) In afara de un sistem de justitie
compromis, amploarea cooperarii intre DNA si servicii de
informatii din Romania reprezinta un alt motiv de preocupare
pentru institutiile internationale”.
„Investitorii straini asteapta ca noul Guvern al Romaniei
sa adopte masuri mai sistematice si radicale pentru im-
bunatatirea calitatii normelor etice si practicilor organizarii
institutiilor de stat si finantarii partidelor. Un lucru de care
putini se indoiesc este ca practica pietelor internationale
va avea un impact mai mare asupra profesionalismului
local si normelor etice decat un procuror local cu atributii
extinse si indoielnic. Acest lucru va arata pietelor financiare
ca Romania are o atitudine serioasa in remedierea unei
reputatii privind coruptia care ii afecteaza relatiile cu
mediile de afaceri si cu comunitatea internationala”.

Piața Victoriei, câmp de luptă
Trump - anti-Trump

Bogdan Chirieac
De câteva zile, continuu să-mi pun
o întrebare: de ce au participat
ambasadele la lovitura de stat din
Piața Victoriei? Sutele de mii de
manifestanți din toată România
nu au citit Ordonanța de Urgentă.
Oricum, fără un ex pert
constituțional, e dificil sa înțe legi
OUG, Codul Penal, dar și hotărârea
Curții Constituționale privind abuzul
în serviciu. Limbajul e tehnic, juridic,
un grai stră in, accesibil celor cu
au stu dii juridice, făcute la zi. A,
că oamenii au demonstrat pe an -

ti corupție, pe "Jos Guvernul", pe "Jos ciuma roșie" - aces tea
sunt caracteristicile unui miting politic. Ceea ce m-a șocat a
fost, însă, comunicatul a șase ambasade occidentale, esenţiale
pentru relațiile externe ale României. Pe scurt, misiunile
diplomatice ale SUA, Canada, Germania, Olanda, Belgia și
Franța au condamnat în termeni generali OUG-ul. Aparent,
lucrurile sunt de neînțeles. Ambasadele au expertiză juridică și
colaborează cu case de avocatură din România, afiliate unor
mari case de avocatură inter na ţio nale, și le pot explica realitatea.
La nivelul acesta nu se dezinformează. Atunci de ce s-au raliat
ambasadele maselor de protestatari?

Un prim răspuns l-am primit la Malta, din partea președintelui
Franței, François Hollande. Pe scurt, acesta a spus: dacă vreun
stat european vrea să aibă relații cu Administrația Trump,
trebuie să ne ceară voie. S-a referit, desigur, la Paris și la
Berlin.
Ungaria și Polonia au deja relații independente cu Administrația
Trump. Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, reprezentanții noii
puteri de la București, au şi făcut prima vizită, la Washington lui
Donald Trump. Se teme, oare, Europa că și România va
completa flancul estic pro-Trump? Raționamentul părea să nu
se susțină, fiindcă mesajul ambasadorul SUA, Hans Klemm, a
fost fără echivoc împotriva guvernului PSD. A urmat apoi un co-
municat al purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat.
Lucrurile încep, însă, încet-încet să se clarifice. Excelenta Sa,
ambasadorul Hans Klemm, diplomat de carieră, este reprezentantul
Administrației Obama. În Departamentul de Stat au fost mii de
demisii, inclusiv a d-nei Victoria Nuland și, practic, Administrația
Trump încă nu s-a instalat. În plus, este ciudat că, la o căutare
pe site-ul Departamentului de Stat, condamnarea Guvernului
României... nu poate fi găsită.
În lupta anticorupție din România, în mod tradițional, s-au
implicat direct ambasadele SUA, Marii Britanii, Germaniei și
Olandei. Între timp, Olanda o are ca ambasador la București pe
d-na Stella Ronner-Grubačić. 

Olanda a continuat să susțină lupta anticorupție, dar a intrat în
profunzime în realitățile românești, înțelegând mult mai bine
situaţia din țară. Olanda a refuzat să mai privească lucrurile
strict în alb și negru, adaptându-se realităților est-europene.
Franța și Belgia nu au fost niciodată extremiste în reacții. Franța
a avut în ultimii 25 de ani o contribuție esențială la aderarea
României la NATO și UE. România datorează mai mult
președintelui Jacques Chirac sau preşedintelui François Mitterannd
decât lui Traian Băsescu. Belgia nu s-a amestecat până acum
în disputele interne din România, vocația sa fiind, prin excelență,
de dialog și integrare europeană. Canada nu a avut nicio reacție
la nimic, până la această declaraţie. Canadienii, o națiune, în
esență, total liberă și democratică, au avut relații cu Havana,
inclusiv în vremea embargoului SUA.
Ce se întâmplă atunci?
După declarația lui Hollande înțelegem reacțiile ambasadelor
Franței și Belgiei. Reacția nu este anti-PSD, ci anti-Trump. În
privința Canadei, premierul de la Ottawa, Justin Trudeau, este
considerat liderul mișcării anti-Trump, în America de Nord.
Reacția Germaniei este de înțeles, văzând și relațiile dintre
Washington și Berlin. Să fie astfel Piața Victoriei un câmp de
luptă Trump - anti-Trump? După ce se va definitiva instalarea
Administrației Trump la Washington, în România se va ivi o
problemă. Administrația riscă să între rapid în coeziune cu
interesele europene. În România există numeroase persoane
în funcții-cheie care se bat cu cărămida în piept pentru proamer-
icanismul lor. Ce vor face dacă proamerican va însemna antieu-
ropean? America va înțelege, în sfârșit, pe cine se poate baza
în România. Deocamdată, cei care s-au implicat și au oferit un
sprijin în țara noastră sunt europenii. Președintele Iohannis, ca
persoană, este un atu al României în acest sens.
La București urmează sa pice un guvern legitim în urma unor
lupte externe. De fapt, este o mare greșeală a politicii externe
din ultimii 12 ani. România nu trebuia să ajungă niciodată în
aceasta situație. Nu ar fi trebuit ca Bucureștiul sa aleagă între
occidentali. Cea mai săracă țara din UE după Bulgaria ar fi
trebuit să se concentreze pe resurse și dezvoltare cu orice preț,
nu să provoace jocuri din care poate ieși fărâmițată.

Procurorul general, 
desfiinţat de un expert în Drept

Augustin Lazăr (foto),
procurorul general, este
ironizat de unul dintre cei mai
cunoscuţi avocaţi din Româ-
nia. Cosmin Costaş, primul
avocat care a învins în
instanţă taxa auto, cadru di-
dactic la Facultatea de Drept
a Uniuversităţii Babeș-Bolyai
din Cluj Napoca, îl trimite pe
Lazăr înapoi la şcoală pentru

un gest făcut zilele trecute.
"Ministerul Public, reprezentat de Dr. Augustin Lazăr, a atacat în
contencios administrativ OUG nr. 13/2017 cerând "anularea" și
"suspendarea" OUG. Pe acțiunea asta, la Contencios Administrativ
la Drept UBB erai trimis direct acasă cu un 2 (doi) în brațe, să o
iei de la început cu învățatul. Din următoarele motive: 1. OUG nu
este act administrativ, deci nu poate fi nici anulată, nici suspendată.
2. Temeiul juridic ales, art. 9 din Legea nr. 554/2004, permite
doar formularea unei cereri de despăgubire, însoțită de excepția
de neconstituționalitate a OUG nr. 13/2017. Or, din comunicatul
Parchetului nu reiese nici că s-ar fi cerut despăgubiri, nici că s-ar
fi invocat excepția de neconstituționalitate. 3. Parchetul nu poate
pretinde despăgubiri pentru că nu a suferit niciun prejudiciu. 4.
De plano, acțiunea pare a fi oricum inadmisibilă pentru că OUG
nr. 13/2017, cel puțin parțial, nu a intrat în vigoare. 5. Dacă s-ar
fi invocat și o excepție de neconstituționalitate a OUG nr. 13/2017,
judecarea cauzei în contencios administrativ s-ar fi suspendat
oricum, până la soluționarea de către Curtea Constituțională a
excepției. 6. Cererea de judecare urgentă, până pe 9.02.2017, e
făcută pe vechiul Cod de Procedură Civilă. Pe Noul Cod,
urmează procedura de regularizare. Nu mai continui, că la
"contestații" la Facultate pleca singur orice candidat până acum.
Ce făcuși, Dottore? Nu zic ce Universitate i-a dat titlul de doctor,
dar tot aia ar trebui să i-l retrag", scrie Costaş pe Facebook.

Câţi protestatari au fost 
în realitate în piaţa Victoriei?

Se apune că manifestările din ultima săptămână din piaţa
Victoriei au fost mai populate decât manifestarea populară din
decembrie 1989. s-au vehiculat cifre între 70000 şi 200000 de
participanţi. Pentru presa străină au fost raportaţi 250000
participanţi. Impresionant ...
Deşi că nu există o estimare oficială se poate calcula uşor
numărul maxim posibil. Piaţa Victoriei are o suprafaţă totală de
32000 metrii pătraţi iar într-un m.p. încap (sardele) 2,5 oameni.
Deci maximul posibil (înghesuiţi gen sardele) este de 32000 X
2,5 = 80000 de  oameni.
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Muzeul Bran, în pericol de a fi desființat. 
Apel disperat

Muzeul Naţional Bran ar
putea fi relocat, acest lucru
putând duce chiar la
desfiinţarea sa, avertizează
directorul Muzeului de Etno-
grafie Braşov, Ligia Fulga.
Potrivit acesteia, situația este
”una dramatică”,  deoarece
patrimoniul regal este un
patrimoniu simbolic și nu
poate sta în orice clădire. 
Ligia Fulga şi-a exprimat,
luni, îngrijorarea, cu privire
la situaţia muzeului, după

ce a aflat că reprezentanţii Companiei de administrare a Castelului Bran, care în
prezent este retrocedat moştenitorilor, au cerut, printr-o adresă, relocarea
patrimoniului din cadrul Muzeului Naţional Bran, scrie Agerpres.
Ligia Fulga a spus că a aflat această informaţie recent, de la Comisia Naţională a
Muzeelor.
Potrivit acesteia, explicaţia cererii de relocare formulată de Compania de
administrare a Castelului Bran este că pereţii clădirii muzeului, aflat în incinta
Castelului Bran, sunt atacaţi de o ciupercă. Fulga, care şi-a exprimat opinia pe
acest subiect în calitatea sa de muzeograf şi om de cultură, a caracterizat situaţia
ca fiind dramatică.
'Este vorba de patrimoniul regal, care este patrimoniul judeţului, şi pe care nu-l
putem lăsa să fie dus în altă parte sau să fie depozitat în condiţii improprii. Este o
problemă a noastră, care va trebui discutată în Consiliul Judeţean şi dumneavoastră,
presa, chiar vă rog să anunţaţi această situaţie pentru că este una dramatică. 

Eu am fost în urmă cu câteva zile la Comisia Naţională a Muzeelor şi am aflat că
se solicită relocarea patrimoniului muzeal. Când pleacă patrimoniul din spaţiu
respectiv este clar că nu se va mai întoarce. Contractul de închiriere pentru
clădirea muzeului este până în luna august 2017 şi nu sunt şanse de prelungire a
lui. Nu ştiu care este poziţia Ministerului Culturii, dar oricum o îndatorire o avem şi
noi, Judeţul. Patrimoniul regal este un patrimoniu simbolic, nu poate sta în orice
clădire. Nu poţi să te joci aşa cu felii de istorie, să le arunci în orice oraş, în nu ştiu
ce spaţiu', a afirmat directorul Muzeului de Etnografie Braşov.
Sursa citată a spus că nu are nicio informaţie în legătură cu locul în care ar putea
fi mutat patrimoniul Muzeului Naţional Bran, adăugând că adresa Companiei de
administrare a Castelului Bran este de ultimă oră.
În legătură cu posibila închidere a Muzeului Naţional Bran, primarul localităţii
Bran, Rareş Dorel Rădăcină, a declarat pentru sursa citată că nu ştie despre
adresa făcută de Compania de Administrare a Castelului Bran, dar a spus că a
auzit despre ciuperca respectivă care atacă clădirea muzeului. Primarul a adăugat
că face tot posibilul ca patrimoniul muzeului să rămână la Bran, dacă acesta se
va închide.
Muzeul Naţional Bran a fost pe punctul de a se închide şi anul trecut, dar
contractul de închiriere a clădirii a mai fost prelungit încă un an, respectiv până în
luna august 2017.

Castelul Bran, în TOPUL celor mai scumpe clădiri din lume
Una dintre cele mai importante atracții turistice din România se numără printre
cele mai scumpe clădiri din lume, în fruntea clasamentului situându-se reședința
regală din Marea Britanie, Palatul Buckingham.
Castelul Bran figurează, alături de reședințe celebre, printre cele mai scumpe
clădiri din lume, construcția care adăpostește 57 de camere, dintre care 17
dormitoare decorate cu lemn lucrat manual, fiind estimată la 80-152 de milioane
de dolari.

IN MEMORIAM

ION ȘUTEU
(9 martie 1929 - 14 ianuarie 2017)

Redacția Romanian Journal transmite
condoleanțe familiei domnului Ion Șuteu
pentru trecerea acestuia în lumea
drepților. Domnul să-l ierte și să-l
odihnească în pace!

Reproducem mai jos scrisoarea unui
fost elev al profesorului Ion Șuteu.

Fostul meu profesor de limba română din
anii de liceu, Ion Șuteu, a plecat un pic să
se odihnească în ceruri.

Elevi fiind, la Liceul “Dragoș  Vodă”
din Sighetu Marmației, județul Mara mu -
reș, profesorul Ioan Șuteu ne-a ghidat
pașii pe treptele cunoașterii printre  numele
celebre  ale literaturii române, prin tre mar-
ile poeme pe care le iubea cu pasiune.
Orele cu Domnul profesor Șuteu erau o
continuă delectare; discuțiile, polemicile,
“provocările" literare constituiau sarea și
piperul. Era mereu vesel, pus pe șotii și își
exersa cu har talentul actoricesc, momente
pe care noi le savuram vrăjiți.

A fost un dascăl plăcut, atipic, iubit
de elevii domniei sale; s-a dedicat total, 44
de ani, celei mai mari iubiri: limba si lit-
eratura română. Domnule profesor, stiu
că nici în ceruri nu aveți odihnă și că ne
mai expediați câte o glumă bună spre…
Pământ. Vreau să cred că Ion Șuteu e la
sfat, la poarta cea mare, cu Sfântu' Petru,
și-i spune glume (unele "fără perdea") și-
i recită poezii.

Intelectual cultivat, a rămas toată
viața, în  adâncul ființei sale, țăran. Valo-
rile morale ale satului, in care știa că s-a
născut veșnicia, i-au fost reper etic în
aprecierea vieții și morții.

De rămas bun, rostesc iar și iară,
cum o făcea el, des, versurile care-i erau
credo:

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Ion Maris

*  *  *

N.B. Serviciul religios va avea loc
sâmbătă, 11 februarie a.c., orele 11 a.m.,

la biserica Queens of Angels: 
44-04 Skilman Ave, 

Sunnyside, NY, 11104
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ROMANII VOR CAPUL LUI KOVESI
Multimea din fata Palatului Cotroceni cere demisia
Laurei Kovesi din fruntea DNA. La pachet cu
Kovesi, Iohannis este renegat de romani, care il
acuza de tradare. Duritatea mesajelor ar trebui sa
ii ingrijoreze: "Arestati nazistul tradator si huiduma
de la DNA... Jos labele de pe justitie!... Iohannis =
infirm cu 2 proteze – SRI si DNA ... DNA jos labele
de pe guvern nu faci tu legi, tu le aplici... Jos
tradatorul si Binomul!"

Romanii nu o mai vor pe sefa DNA Laura Kovesi.
Nici pe presedintele Klaus Iohannis. Duminica, 5 feb-
ruarie 2017, in jurul orelor pranzului, au inceput sa
se adune in fata Palatului Cotroceni mai multi oameni
nemultumiti de modul in care presedintele tarii Klaus
Werner Iohannis intelege sa isi exercita calitatea de
mediator intre puterile Statului. Manifestatia, care
pana la orele 22.00 a adunat in fata Palatului Cotroceni
cateva mii de oameni, si-a dorit, conform declaratiilor
participantilor, sa conduca la demiterea presedintelui
Klaus Iohannis, dar si a unor personaje cheie din sis-
temul judiciar si din serviciile secrete. In timpul
protestului de la Cotroceni, manifestantii au afisat
pancarte si afise cu mesaje adresate lui Klaus
Iohannis, Laurei Kovesi si SRI.
Vazuta ca o contra-manifestatie la protestul din Piata
Victoriei – unde s-a cerut initial retragerea OUG
13/2017, ca dupa retragere sa se ceara in continuare
demisia Guvernului Grindeanu – adunarea celor
cateva mii de oameni mai avea si rolul de a cere sa
se respecte vointa romanilor care au decis prin vot
ca PSD sa conduca Guvernul si sa aia majoritate
parlamentara.
Pe de alta parte, daca manifestantii din Piata Victoriei
scandau sa vina DNA sa il ia pe Dragnea, in fata
Palatului Cotroceni s-a cerut la unison demisia lui Io-
hannis si inlaturarea lui Kovesi de la sefia DNA.
Este oare normal ca un procuror, cum este Laura
Kovesi, sau o unitate de parchet, cum este DNA, sa
fie perceputa ca fiind o institutie care deserveste
anumite interese? Este normal ca Laura Kovesi sau
DNA sa fie vazute ca cele care pot duce greul unei
lupte politice? Noi spunem ca nu!
Date fiind mesajele din Piata Victoriei si de la Palatul
Cotroceni, intelegem ca toata lumea accepta si re-
cunoaste prezenta DNA in jocurile si activitatile
politice, lucru total nepermis de legislatia in vigoare.

Un milionar, fost deputat, 
vrea să revină în politică: 

'Îmi fac partid'
Unul dintre cei mai bogați români, fost deputat, s-a
decis să revină în politică. Se jură că renunță la toate
afacerile și că o ia de la zero din politică. Gigi Becali
vrea un partid naționalist ortodox.

Mă retrag din business-uri, le vând şi îmi voi dedica
viaţa României. Intru în politică", a declarat Becali,
conform capital.ro. Fostul europarlamentar şi deputat
a declarat că intenţionează să îşi înfiinţeze un nou
partid "naţionalist ortodox". "Un nume posibil pentru
noul partid este Familia Ortodoxă", a explicat Becali.
"Camarazii mei la înfiinţarea partidului vor fi doar
academicieni, profesori universitari. Vreau ca România
să fie condusă de oameni cu studii", a explicat Becali.
Potrivit acestuia, un criteriu important pentru membrii
partidului, care urmează să fie înfiinţat, este ca aceştia
"să fie credincioşi şi corecţi".

Tun de 15 miliarde de euro
In anul 2014, Klaus Iohannis, cu putin timp inaintea alegerilor
prezidentiale, a primit crucea de fier in rangul I. Cea mai inalta
distinctie acordata de statul German. In acelasi an, cu putin
timp inainte, statul Roman a cedat proprietati imobiliare in
valoare de 15 pana la 18 miliarde de euro, dupa cum a calculat
fostul ministru al finantelor, Bogand Dragoi. Beneficiar este
Forumul Democrat al Germanilor din Romania. Si, pentru o
necesara perdea de fum, au avut de castigat si enoriasii
bisericilor evanghelice si catolice. Autorul acestui jaf de mari
proportii este nimeni altul decat Klaus Iohannis. Cum s-a ajuns
aici?
In timpul celui de al-doilea Razboi Mondial, Grupul Etnic German
era proprietarul unei averi considerabile, rezultat al donatiilor
facute de sasi si svabi, facute de-a lungul secolelor. Odata cu
patrunderea nazismului in Romania, sub presiunea Reichului,
autoritatile romane au consimtit la confiscarea masiva a unor
proprietati detinute de evrei si trecerea lor in patrimoniul Grupului
Etnic German. Intrucat GEG a fost antrenat ca organizatie in
activitati cu caracter criminal fascist, imediat dupa razboi, in
anul 1944, Aliatii au decis ca respectiva organizatie a fost de tip
criminal, iar patrimoniul ei, prin acordul de Armistitiu, a fost
confiscat. Decretul fiind semmat de Regele Mihai.
Dupa decembrie 1989, in Romania s-a infiintat Forumul Democrat
al Germanilor din Romania, condus cea mai mare parte a
timpului de Klaus Iohannis. Acesta a inceput demersurile pentru
a fi recunoscut juridic drept succesor legitim al organizatiei
fasciste si interzise prin lege, Grupul Etnic German. Si iata ce a
urmat.
In anul 2007, Judecatoria din Sibiu a consimtit la aceasta suc-
cesiune, solicitata de Klaus Iohannis, urmand ca in mod automat
FDGR sa preia si patrimoniul confiscat al oraganizatiei fasciste,
al carei succesor a pretins ca este.
In acest fel, au fost incalcate conditiile armistiului, iar FDGR a
devenit urmas de drept al unei organizatii criminale, a revendicat
in totalitate atat bunurile fostului Grup Etnic german, cat si o
buna parte a bunurilor confiscate de hilteristi de la familiile de
evrei.
Prejudiciul adus in mod criminal statului Roman a fost estimat
de Bogdan Dragoi, fost ministru de finante, la o valoare intre 15
si 18 miliarde de euro. O uriasa nedreptate. Fata de evreii care
au trait in Romania. Fata de sasi si svabi care desopera azi ca
sunt fara voia lor succesorii unei organizatii criminale. Fata de
statul roman, care sufera o paguba de patru ori mai mare decat
tezaurul pierdut la rusi. Si fata de Aliatii din cel de-al Doilea
Razboi Mondial, a caror decizie consemnata prin declaratia de
Armistitiu a fost calcata in picioare prin complicitatea lui Klaus
Iohannis, cu o instanta judecatoreasca din Sibiu.
Nu este lipsit de importanta sa precizam ca in 2011 Cancelarul
Angela Merkel, care l-a decorat cu Crucea de Fier pe Iohannis,
aflata intr-o vizita oficiala in Romania, a solicitat tot oficial
autoritatilor de la Bucuresti sa aplice hotararea judecatoreasca,
cedand FDGR respectivele proprietati. Si a urmat Crucea de
Fier.
Radu Golban

Un senator USR doarme
în Parlament

Un senator a oferit imaginile începutului de an în Parlament!
Mihai Goțiu, unul dintre parlamentarii controversați ai
USR, a fost filmat în timp ce dormea în plenul Parlamentului,
în timp ce se discuta bugetul României pentru anul 2017.
Explicațiile lui Goțiu întrec orice imaginație.
”Mă obosește această procedură a bugetului care e o cal-
cealma. Am zis că e mai bine să mă odihnesc un pic. Am
zis să mă odihnesc un pic până când trece partea asta. E
dreptul lor să doarmă în plen, fiecare face ce dorește.
Dacă o să mi se mai facă somn, o să mai dorm. Prefer să
fiu atent la momentele care contează. Am colegi care mă
atenționează.

Sunt convins că am alegători cu foarte mult simț al
umorului și sigur ne vom distra împreună. Nu știu ce
salariu am, dar nu știu ce reprezintă toate sumele din
salariu. Liviu Dragnea știe mai bine. Nu am venit în
Parlament pentru salariu.”, a spus Mihai Goțiu.
Senatorul USR a fost protagonistul unor articole de presă
în care au apărut poze în care s-a spus că ar fi el în timp
ce dormea în Vama Veche, pe plajă, lângă sticle de
băuturi alcoolice.

Victor Ponta rămâne 
fără titlul de doctor

Curtea de Apel București a respins, marţi, cererea fostului
premier Victor Ponta de anulare a ordinului ministrului
Educației prin care i-a fost retras titlul de doctor în drept,
informează România TV. Decizia nu este definitivă şi
poate fi atacată la ICCJ. Ponta nu a fost prezent la CAB,
el fiind reprezentat de un avocat.
"Respinge excepţia inadmisibilităţii. Respinge acţiunea ca
neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare", se
arată în decizia de marţi a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia
poate fi atacată la instanţa supremă.
În cadrul dezbaterilor, avocatul lui Ponta a declarat că
actul administrativ prin care fostului premier i-a fost acordat
în 2003 titlul de doctor nu putea fi revocat printr-un alt act
administrativ, mai ales că primul și-a produs efectele în
circuitul civil.
Avocatul a mai spus că demersul fostului ministru al
Educației Mircea Dumitru a fost lipsit de imparțialitate și
obiectivitate, iar decizia Consiliului Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)
a fost luată în baza unor sesizări nelegale.
Pe 1 august 2016, ministrul Educației la acea vreme,
Mircea Dumitru, a semnat ordinul de retragere a titlului
științific de doctor în drept în cazul lui Victor Ponta.
"Se retrage titlul științific de doctor în domeniul drept
acordat domnului Ponta V. Victor Viorel de către Universitatea
din București, conferit prin Ordinul ministrului Educației,
Cercetării și Tineretului nr. 5.663 din 15.12.2003", se
arăta în ordinul emis de Mircea Dumitru.
Ordinul ministrului Educației a venit ca urmare a deciziei
luate de CNATDCU în data de 27 iulie 2016, prin care s-a
confirmat că Victor Ponta a plagiat în teza de doctorat.
Ponta a deschis două procese la Curtea de Apel București,
în care a cerut suspendarea, respectiv anularea ordinului
ministrului Educației, iar în octombrie 2016, instanța i-a
respins prima acțiune.
După deschiderea proceselor, Baroul București a suspendat
discuțiile privind excluderea fostului premier din avocatură,
care a fost cerută de europarlamentarul Monica Macovei.

 

 
      

   
    

    
     

  

    
     

      
         

   
      

      
     
      

       
       

      
   

    
        

     
     

      
       
        

    
         

      
        

       
      

  
    

       
        

      
   

      
       

    

 

    

     
      

     
   

  



12 ll 8 februarie, 2017 Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

     
     

  
        

        
  

         
      

        
       

       
       

      
        

       
          

       
    

      
        
        

        
    

  
   

      
     

       
         

        
        

        
        

      
         

        
        

        
          

    
   

          
      

      
      

       
        

        
        

        
      
        

      
          

       
         
      

 
       
      

       
     

       
     

   
     
      

          
       

      
        

        
        

     

       
      

       
        

       
         

 
        

        
          

   
         
         

 
        

      

        
 

         

       
         

       
      

      
      

       
         

    
    

  
       

        
        

       
       

        
    

         
         

      
         

       
        

      
        

       
           
        

          

         
       

        
     

   
         

     
      

     
        
        

         
       

         
     

          
         

       
         
        
        

      
       
         

       
      

          
        

          
        

         
      

        
        

        
        

          
       

         
       

         
         

         
        

       

Cum se pregătește Guvernul
Marionetă

Ion Cristoiu

Klaus Iohannis a ținut un Discurs în Parlament. Prin
mîrlănia greu de imaginat la tribuna Parlamentului (la
un moment dat le zice parlamentarilor, dragilor, de
parcă aceștia erau Răvășitoarea care tocmai i-a pus
prișnițe), prin insultarea unui întreg partid, PSD, prin
instigarea la Proteste de stradă, prin incapacitatea
de a se ridica la nivelul unui șef de stat, Klaus
Iohannis a dovedit încă o dată că Fiecare zi care
trece cu el la Cotroceni e un atentat la Siguranța
națională.Întreg discursul a confirmat adevărul că
Klaus Iohannis continuă Războiul politic civil, indiferent
de consecințele sale asupra națiunii.
PSD-iștii care l-au înjurat pînă acum pe Traian
Băsescu pentru ceea ce ei numeau încălcarea
Constituției au toate motivele să-l regrete pe fostul
președinte.Niciodată Traian Băsescu n-a insultat un
întreg partid.Niciodată Traian Băsescu n-a instigat la
mișcări de protest neautorizate.Niciodată Traian
Băsescu nu s-a tras de bîrneț cu parlamentarii.
Marţi dimineaţa, înaintea discursului ţinut de Klaus
Iohannis în Parlament, în piaţa media se făceau
pariuri dacă Preşedintele va cere demisia Guvernului.
Au fost unii care au pariat că preşedintele nu va face
aşa ceva, deoarece el vrea să stingă Criza politică,
bla-bla-bla. Convingerea asta se baza pe o naivitate.
Cea de a crede că manifestaţiile de stradă l-au luat
prin surprindere pe Klaus Iohannis, care, tulburat
profund de democraţia românească (încă vie), s-a
solidarizat cu Strada în abrogarea Ordonanţei nr.
13.Pînă la un punct credinţa asta îşi are o explicaţie
logică.Protestele împotriva Ordonanţei 13 au fost so-
cotite drept reacţia societăţii româneşti la un gest
prin care PSD semnala că victoria zdrobitoare din 11
decembrie 2016 i-a dat beţia dictaturii. Cu o Opoziţie
slabă şi un preşedinte fără prea mari puteri, era de
înţeles că o parte a societăţii, alcătuită din electorat
anti-PSD din tată-n fiu, şi-a dat seama că doar Strada
îi mai poate pune la respect pe liderii PSD. Ca
urmare a incredibilei reacţii a Străzi,i dar mai ales a
presiunilor externe, Guvernul Sorin Grindeanu a dat
înapoi. Protestele de Stradă îşi atinseseră scopul.
Ele ar fi trebuit să înceteze, eventual printr-un soi de
Legămînt că, la primul derapaj al PSD, Strada îşi va
spune din nou cuvîntul. Dacă aşa ar fi stat lucrurile,
dacă Klaus Iohannis şi liderii PNL şi USR s-ar fi raliat
ulterior la Mişcarea de Stradă, normal ar fi fost ca
preşedintele să se disocieze de Proteste.Repet, chiar
dacă aceste proteste ar fi continuat, 

Klaus Iohannis ar fi trebuit să dea un semnal că
Strada şi-a îndeplinit misiunea.Poate bazaţi pe această
credinţă, unii au pariat că Preşedintele va veni cu un
Mesaj menit a pacifica o societate pround dezbinată.
Eu însă am pariat din start că Preşedintele va cere
demisia Guvernului.Şi am cîştigat!Şmecher, Klaus
Iohannis a evitat să ceară direct demisia Guvernului.
A făcut-o însă prin declaraţia că abrogarea şi demisia
lui Iordache nu sînt de ajuns pentru rezolvarea Crizei.
Prin urmare, Criza s-o rezolve PSD:

„Asta este situaţia, unii mulţumiţi, unii nemulţumiţi!
Ce facem? Dragilor, ce facem? Care sînt soluţiile,
care este marja de manevră pentru a ieşi din acest
impas?Retragerea Ordonanţei 13 şi, eventual,
demiterea chinuită a unui Ministru este cu certitudine
prea puţin. Alegeri anticipate sînt în această fază
prea mult.Asta este marja de manevră. Cine trebuie
să vină cu soluţia? Păi, în mod natural cel care a
creat problema, PSD!”

Criza e dată însă de manifestaţiile de stradă spontane
excelent organizate. Aceste manifestaţii au fost lăudate
de Klaus Iohannis, după tipicurile laudelor aduse în
2015 demonstraţiei care a dus la căderea Guvernului
Ponta.Laudele aduse manifestaţiei, sugestia că ab-
rogarea şi demisia unui ministru nu ajung, dar mai
ales violenţa atacului anti-PSD (o premieră în post-
decembrism), ne dezvăluie Planul Cuplului Klaus Io-
hannis-Eduard Hellvig:Perpetuarea Crizei politice prin
întreţinerea demonstraţilor de stradă menite să ţină
Guvernul sub presiune, ca să dea impresia de insta-
bilitate.
Acestui balamuc, care face că orice ar întreprinde
Guvernul în planul Administrării ţării să treacă neob-
servat i se adaugă intrarea în scenă a Binomului
SRI-DNA.Prin mazilirea lui Florian Coldea, la butoane
în SRI e Eduard Hellvig. Că politicianul Eduard Hellvig
n-are competenţa de a conduce direct, în locul Prim-
adjunctului de la Operativ, operaţiunile de Intelligence,
el pricepîndu-se la asta mai rău decît o bucătăreasă
la zborurile interstelare e altă poveste. O poveste
care ne confirmă Mazilirea lui Florian Coldea ca
făcînd parte din Marele Plan de răsturnare a rezultatului
alegerilor din 11 decembrie 2017. Binomul SRI-DNA
va trece la înhăţarea liderilor PSD care nu sînt pe
placul lui Klaus Iohannis.Alţi lideri vor fi şantajaţi să
se disocieze de actuala conducere.Şi astfel, Guvernul
Sorin Grindeanu o să pice.
Pînă atunci Sorin Grindeanu va fi giugiulit de
Sistem.Deja Divizia Presă a SRI se întrece în a-l
disocia pe Sorin Grindeanu de Liviu Dragnea, potrivit
trucului mai vechi al dezbinării. Concomitent, Sorin
Grindeanu e pictat drept omul bun al PSD, în timp ce
Liviu Dragnea e mînjit drept omul rău.După ce Sorin
Grindeanu va fi făcut potecă la Cotroceni, unde Klaus
Iohannis îl va bate pe genunchi, Sorin Grindeanu își
va da demisia. Indiferent de ce va propune conducerea
PSD, Klaus Iohannis îl va pune pe Sorin Grindeanu
premier. Cu o parte din PSD fezandată de Binomul
SRI-DNA, Guvernul marionetă e gata.

Kovesi, primele declarații după
proteste: E un mit

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a
declarat marți seara că "este ridicol să susținem că
tot sistemul judiciar s-a coalizat să fabrice dosare",
arătând faptul că într-un dosar penal sunt implicați
foarte mulți magistrați, iar probele strânse de procurori
sunt readministrate în instanțe de către judecători.
Prezentă marți seara la Radio România Actualități
(RRA), Kovesi a fost întrebată cum comentează
declarațiile unor persoane că se fabrică dosare.

"Este un mit total neadevărat, aș putea spune total
mincinos și calomnios. Pentru că un dosar, din mo-
mentul în care se depune o plângere penală, până
se finalizează cu o hotărâre definitivă de condamnare,
să spunem, în acest dosar sunt implicați foarte mulți
magistrați, procurori și judecători. De multe ori, peste
10, peste 15 magistrați, care funcționează la parchete
diferite, la instanțe diferite, care judecă în complete
diferite. Toate dosarele procurorilor sunt judecate de
judecători. Judecătorii readministrează probele dispuse
de procurori în cursul urmării penale. Este ridicol să
susținem că tot sistemul judiciar s-a coalizat să
fabrice dosare (...) Este exclus să existe dosare fab-
ricate, este o minciună", a spus procurorul șef al
DNA, scrie Agerpres.
Kovesi a fost întrebată și de faptul că sunt persoane
care spun că "poliția politică" poate lua pe oricine și
oricând.
Nu se fac dosare persoanelor nevinovate
"Este un mit lansat de persoanele pe care noi le
cercetăm. Activitatea noastră este verificată din două
părți. În primul rând, atunci când un procuror încalcă
legea, încalcă atribuțiile de serviciu, se poate sesizat
CSM și Inspecția Judiciară face o verificare a modului
în care acesta și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. În
absolut tot ce facem în dosarele penale, măsurile pe
care noi le dispunem, probele pe care le administrăm,
sunt verificate de judecători care judecă. Dacă un
procuror, de exemplu, dispune o măsură, orice
persoană care este afectată de acea măsură poate
să o conteste la judecător. Și judecătorul decide
dacă este corect sau dacă procurorul nu a aplicat
corect legea", a replicat șefa DNA.
De asemenea, Kovesi a fost întrebată dacă în România
se poate face un dosar unei persoane, chiar dacă nu
a făcut nimic.
"Eu nu cred acest lucru. Sunt atacuri sistematice,
concertate asupra DNA, pentru decredibilizare, pentru
intimidare, pentru hărțuirea procurorilor și nu numai,
în general pentru hărțuirea celor din sistemul judiciar.
Nu există persoane care să fie cercetate sau anchetate
pur și simplu. Atunci când există plângeri penale
contra lor, atunci când există indicii că au săvârșit
fapte penale, și, mai mult decât atât, nu în orice
dosar în care se face plângere penală se ajunge la o
trimitere în judecată", a afirmat Kovesi.
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Veste bună de la Guvern: 
peste 175 de milioane de euro

pentru Prima Casă
Guvernul României le dă o veste bună celor interesați:
sunt disponibil peste 175 de milioane de euro pentru
programul Prima Casă.

Din plafonul de 2,94 miliarde de lei alocat în 2016
programului ”Prima Casă” au rămas neutilizaţi peste
175 mil. lei, disponibili pentru emiterea de garanţii în
anul 2017. Acest plafon de garantare neutilizat permite
finanţatorilor să acorde credite ”Prima casă” în valoare
totală de circa 351 mil. lei, transimite Ministerul
Finaţelor Publice într-un comunicat citat de ZF.ro.
Pentru garanţiile care se acordă în semestrul I al
anului 2017, nivelul comisionului este de 0,45% pe
an, în scădere de la 0,49% cât a fost anul trecut,
aplicat la soldul garanţiei acordate de FNGCIMM în
numele şi în contul statului.
Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul de
Hotărâre de Guvern prin care propune un plafon de
garantare în valoare de 2,5 miliarde lei pentru anul
2017. Proiectul se află în consultare publică şi urmează
să fie supus aprobării Guvernului.

INS: Românii cheltuie
aproape tot ce câștigă

Conform datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică, românii nu reușesc să economisească
prea mult. Economiile medii per individ în ultimul
trimestru pe 2016 au fost sub 200 de lei. 

Datele oficiale ale INS arată că veniturile totale medii
lunare au reprezentat în trimestrul III 2016, în termeni
nominali, 2972 lei pe gospodărie. Din acest venit, au
fost cheltuiți 2543 lei. Așa cum arată cifrele, familiile
din România au reușit să economisească undeva
peste 400 de lei, în ultimele luni ale anului. 
Aceleași date arată că o persoană din România a
câștigat în medie 1125 de lei. Cheltuielile s-au apropat
foarte mult de venitul total. INS arată că fiecare
individ a cheltuit 85,6 % din venit, adică 962 de lei.

Studenţii circulă gratis cu trenul
de la 1 februarie

Studenţii de la universităţile de stat, dar şi de la cele
private acreditate sau autorizate vor beneficia de
gratuitate la transportul intern feroviar începând de
miercuri, a declarat luni, pentru Agerpres, secretarul
de stat pentru învăţământ superior Gigel Paraschiv. 
"Este vorba de 464.273 de studenţi. Sunt toţi studenţii
beneficiari, nu există niciun fel de discriminare - dacă
sunt la universităţi de stat sau universităţi private. Nu
există niciun fel de discriminare legată de vârstă. (...)
Singura condiţie este ca instituţia de învăţământ
superior să fie autorizată sau acreditată, deci să fie
recunoscută de minister. Impactul bugetar este undeva
la aproximativ 100 de milioane de lei pe un an. Gra-
tuitatea este valabilă pe tot anul calendaristic. Anul
universitar începe la 1 octombrie şi se încheie la 30
septembrie anul următor", a explicat secretarul de
stat. 
Guvernul a aprobat, la începutul acestei luni, o
ordonanţă de urgenţă care prevede că studenţii
înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în
instituţiile de învăţământ superior acreditate, beneficiază
de gratuitate la transportul intern feroviar la toate
categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Schimbări cheie în învăţământ:
Se pregăteşte o vacanţă de vară

mai scurtă şi o lege a manualului
Vacanţă de vară mai scurtă şi o lege a manualului -
sunt noutăţile pe care le propune Ministerul Educaţiei
pentru anul şcolar 2017-2018. Oficialii din minister
promit că în septembrie, vor ajunge în şcoli toate
manualele de care au nevoie elevii. În plus, se
lucrează de pe acum pentru ca, din 2020, învăţământul
obligatoriu să fie de 12 clase.

Elevii intră în vacanţa intersemestrială. Vor avea o
săptămână întreagă de relaxare, pentru că temele
pentru vacanţă au fost interzise printr-un ordin de
ministru. Dar vor compensa anul viitor, când vor avea
mai mult de învăţat. Ministerul Educaţiei propune o
săptămână în plus de cursuri şi o vacanţă de vară
mai scurtă.
Anul şcolar 2017-2018 ar urma să înceapă pe 11
septembrie şi să se încheie pe 22 iunie. Vacanţele
mici din timpul anului şcolar vor fi la fel ca până
acum.
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2017-2018
semestrul I - 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018
semestrul al II-lea - 12 februarie - 22 iunie 2018
VACANŢELE ELEVILOR
vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2017 - 7 ianuarie

2018
vacanţa intersemestrială: 3 februarie - 11 februarie

2018
vacanţa de primăvară: 10 aprilie 2018 - duminicã, 22

aprilie 2018
vacanţa de vară: 23 iunie 2018 - duminicã, 9 septembrie

2018
Noua structură a anului şcolar este în dezbatere
publică până la sfârşitul acestei luni. De altfel, în feb-
ruarie se dezbat public toate problemele din Educaţie:
de exemplu, programa şcolară pentru clasele V-VIII
şi metodologia de înscriere în învăţământul primar
pe baza vizelor de flotant, anunţă TVR.
Tema rămâne în dezbatere până pe 10 februarie.
Aşa că şi părinţii vor avea un cuvânt de spus.

Sebastian Ghiță revine în forță:
Mailuri schimbate cu șefa DNA,

Laura Codruța Kovesi
Fostul deputat fugar, Sebastian Ghiță revine cu o
nouă serie de dezvăluiri. România TV a prezentat o
serie de mailuri care s-ar fi schimbat între Laura
Codruța Kovesi și Sebastian Ghiță. În discuții este
vorba despre scandalul dintre Ghiță și Sorin Ovidiu
Vântu.
Mailul care se presupune că este al Laurei Codruța
Kovesi este celebrul cucuveauamov@gmail.com. De
pe această adresă care se presupune că este a lui
Kovesi, șefa DNA ar fi purtat mai multe discuții cu
Sebastian Ghiță prin care schimbau informații legate
de marele dușman de atunci al lui Ghiță, Sorin Ovidiu
Vântu.
România TV a prezentat cum comunica direct Sebastian
Ghiţă şi cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi în
dosarul Realitatea. "Niciodată nu am fost implicat
într-o astfel de întâmplare. Nici despre şantaj, nici de
ameninţări", se arată într-unul din mailurile lui Sebastian
Ghiţă către şefa DNA. "Am auzit o bârfă că ai mai fi
depus plângeri pentru şantaj. Dacă ştii ceva te rog
să ne dai detalii", se arată în răspunsul de pe adresa
cucuveaumov@gmail.com.
"SOV a avut mai multe discuţii cu mine. Unele cred
că există. Discuţiile par prietenoase pentru că SOV
încerca să obţină cedări din partea mea. Încerca să
mă păcălească. Dacă acceptam propunerile lui,
pierdeam banii. Era nesincer.
Ex: dacă acceptam să primesc banii de la el, putea

spune că nu-mi mai respect contractul.
Ex: dacă acceptam propunerea cu money channel

putea să mute emisia realitatea tv
Ex: a cerut situaţii financiare despre publila tv pentru

a o vinde, aceasta fiind sub contract de manage-
ment.

Acestea sunt şi dovezi că între Vântu şi Ghiţă nu
există nicio înţelegere. Vântu se preface. Sigur că
tonul lui Vântu era calm atunci când ştia că se
înregistrează. Pe celelalte înregistrări ameninţă tot
timpul. Şi mereu cere ca eu să lucrez pentru el. Eu
nu am cedat la discuţiile cu el. Aşa au început
conflictele. După ce m-a ameninţat, m-am speriat şi
când mi-a cerut bani am cedat. Deci el m-a presat
pana la interventiac cu forta si pana la amenintari.
Doar dupa amenintari am cedat si am acceptat să
plătesc. Ne mai gândim mâine", scria Ghiţă.
Omul de afaceri a susţinut că dosarul Realitatea
Media a fost "măsluit" şi că Laura Codruţa Kovesi l-a
contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind să
folosească acest post de televiziune pentru sistem".
El a mai susţinut că actualul procuror-şef al DNA ar fi
făcut presiuni asupra sa pentru a veni cu "denunţuri
şi date pe care să le interpreteze, dorind să facă un
dosar mare care să o împingă spre vârful Ministerului
Public".
"Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt
masluite dupa modelul brevetat de Laura Codruţa
Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O sa vedeti felul
in care Kovesi a vrut sa distruga Realitatea tv.
Kovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2, unde
stateam impreuna la masa si mi-a spus ca ascultân-
du-l pe Vîntu si-a dat seama ca nu mai are finantare
pentru Realitatea. A văzut cat de vulnerabil este
Vantu si stia că va accepta intr-un fel sa primeasca
finantare si sa cedeze Realitatea tv. Am acceptat
acest lucru. Dansa s-a gândit ca va putea sa-l doboara
si sa-l scoata din joc mult mai repede, iar probabil
Realitatea tv să devină o televiziune supusa ce va da
stiri pozitive la adresa mai marilor zilei, dar lucrul
acesta nu s-a intamplat.", a mai spus Ghiță.
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ACTUALITATE 

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

Eurovision 2017 - O româncă, câștigătoarea
selecţiei naţionale din Elveţia

Miruna Mănescu, o artistă din Petroșani, va reprezenta Elveția la consursul Eu-
rovision, ediția 2017. 

Ea va cânta în a doua semifinală la Kiev, pe 11 mai, alături de trupa TimeBelle.
Artista a câştigat selecţia naţională din Elveţia cu piesa "Apollo", potrivit stiritvr.ro.
Miruna Mănescu este cunoscută publicului din România pentru colaborarea cu
Randi în proiectul Shaka Muv.
Reprezentantul României la Eurovision va fi ales exclusiv de public, prin televot,
pe 5 martie.

Nou restaurant românesc
în Ridgewood

VICTOR`s
BAR & RESTAURANT

67 - 01 Forest Ave.,
Ridgewood , NY.

Tel.: (347) 608 - 5313

Meniu bogat
Prețuri convenabile
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Prima conversaţie telefonică între
Donald Trump şi Vladimir Putin

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a purtat
sâmbătă noaptea prima discuţie telefonică de la preluarea
mandatului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în care
şi-a exprimat sprijinul pentru o posibilă cooperare militară
în lupta împotriva militanţilor Statului Islamic din Siria,
transmite Reuters.

”Ambele părţi au demostrat o atitudine activă pentru sta-
bilirea şi dezvoltarea unei cooperări ruso-americane. Con-
vorbirea a avut loc într-un ton pozitiv şi orientat spre
rezolvarea problemelor”, se arată într-un comunicat al
Kremlinului. De asemenea, cei doi lideri au menţionat că
vor colabora pentru a organiza prima întâlnire dintre noua
administraţie americană şi reprezentanţii Moscovei.
Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare dacă
să ridice sau nu sancţiunile economice împotriva ruşilor,
însă declaraţia sa a stârnit un val de critici din partea unor
republicani respectaţi precum John McCain. Senatorul re-
publican a ţinut să amintească de atrocităţile comise de
ruşi doar în ultimii trei ani în estul Ucrainei şi în Siria, pre-
cum şi de anexarea Crimeei.
Kremlinul menţionează că cel mai important rezultant al
discuţiei reprezintă afirmarea necesităţii unei lupte comune
împotriva terorismului internaţional şi prioritatea colaborării
militare în Siria.
”Preşedintele a vorbit în favoarea stabilirii unei coor do nări
reale a acţiunilor ruse şi americane, care vizea ză dis-
trugerea Statului Islamic şi a altor grupări te  ro riste din
Siria”, se arată în comunicatul Kremlinului.
De asemenea, cei doi lideri au acceptat să sta bilească o
cooperare ”asemănătoare unor parteneri” atunci când vine
vorba de probleme globale precum criza ucraineană, pro-
gramul nuclear iranian, conflictul israeliano-arab şi tensiu-
nile din peninsula Coreeană.
”Putin i-a amintit preşedintelui Trump că ţara noastră a
sprijinit ăentru mai bine de două secole America, că cele
naţiuni au fost aliate în cele două războaie mondiale şi
acum percepe SUA drept cel mai important partener în
lupta de combatere a terorismului internaţional”, se arată
în comunicatul Kremlinului. Liderul rus s-a arătat încântat
de victoria miliardarului republican şi a promis că va lucra
în următorii patru ani pentru a îmbunătăţi relaţiile bilaterale
dintre Moscova şi Washington.

Hollande, atac la Trump. 
România, vizată

Prezent la summitul de la Malta, Francois Hollande a
lansat o serie de atacuri la adresa președintelui american
Donald Trump.
Președintele francez a criticat recentele comentarii ale
președintelui Statelor Unite ca fiind inacceptabile. Hollande
a avertizat că nu va exista niciun viitor pentru relațiile Eu-
ropei cu SUA, "în cazul în care acest viitor nu este definit
ca fiind unul comun”, scrie The Guardian.
Hollande l-a avertizat pe Donald Trump să nu intervină în
problemele interne ale Uniunii Europene.
Întrebat ce opinie are despre liderii statelor UE, cum ar fi
Ungaria și Polonia, care au optat pentru o relație apropiată
cu Donald Trump, Hollande a spus că "cei care doresc să
întărească legăturile bilaterale cu SUA sunt, desigur, de
înțeles”.
Totuși, el a precizat că liderii europeni care s-au apropiat
de Trump ”trebuie să înțeleagă că nu există niciun viitor
cu Trump, în cazul în care aceast viitor nu este o poziție
comună a Uniunii. Ceea ce contează este solidaritatea la
nivelul UE. Nu trebuie să ne imaginăm un fel de protecție
externă”.

Administrația republicană a lui Donald Trump i-a invitat pe
Liviu Dragnea, președinte PSD, și Sorin Grindeanu, pre-
mierul României, la ceremonia de inaugurare din 20 ian-
uarie, invitație la care liderii PSD au răspuns pozitiv.
Liviu Dragnea declarase că i-am transmis președintelui
SUA dorința Executivului de a duce parteneriatul strategic
dintre România și SUA la un alt nivel, fapt salutat de Don-
ald Trump.

Roma împânzită de mesaje
împotriva Papei

Capitala Italiei a fost împânzită cu zeci de afișe împotriva
Papei în weekendul trecut, iar poliția din Roma încearcă
să afle cine sunt autorii.

"Dar unde e mila ta?", se poate citi, în dialectul capitalei,
sub un portret al pontifului argentinian, cu aer ursuz,
acuzat de "concedierea preoților", "ignorarea cardinalilor",
"decapitarea Ordinului de Malta și a franciscanilor
Neprihănitei Zămisliri ...".
Acuzațiile se referă la disputele avute de Papă cu conser-
vatorii, din cadrul Ordinului de Malta, din comunitatea ex-
trem de conservatoare a franciscanilor, dar și din rândul
cardinalilor care au manifestat îndoieli cu privire la decizia
lui Francisc de a permite, în unele cazuri, comuniunea
divorțaților recăsătoriți, scrie Agerpres.
Primăria Romei, care a șters deja, în ultimele luni, picturi
murale umoristice, mai degrabă favorabile Papei, a
anunțat că a îndepărtat 200 de postere, iar cele care au
rămas au fost acoperite de cuvintele "afișaj ilegal".
La rândul său, poliția examinează imaginile surprinse de
camerele de supraveghere în încercarea de a determina
cine sunt autorii acestei campanii, care nu au semnat
afișele.

Orban, jucător global. Putin, vizită
în Ungaria, este așteptat Trump

Viktor Orban a făcut un
joc politic inteligent, care-
l poziționează ca actor
global, prin susținerea lui
Donald Trump. Ungaria ar
putea fi noul pod al SUA
către Rusia prin Europa. 
Potrivit Reuters, cu Don-
ald Trump la Casa Albă și
un val de populism în

creștere pe continentul european, guvernul Orban
anticipează îmbunătățirea relațiilor cu SUA, deteriorate în
timpul administrației Obama. Ministrul de Externe Peter
Szijjarto a declarat Reuters că se așteaptă la o masivă
îmbunătățire a relațiilor ungaro-americane, după ce Trump
a declarat că SUA vor renunța la ”exportul de democrație”. 
În acest context, Vladimir Putin merge mâine într-o vizită
oficială la Budapesta, a șaptea întâlnire bilaterală de la
venirea la putere a lui Orban. În săptămânile viitoare se
așteaptă și vizita lui Donald Trump în Ungaria. Viktor
Orban a susținut moral campania lui Donald Trump pentru
prezidențiale. Pe de altă parte a fost principalul ”avocat”
al Rusiei, cerând renunțarea la sancțiunile impuse după
invadarea Crimeii. 
Potrivit unor informații din surse diplomatice, Ungaria ar
vrea să profite de vizita lui Putin pentru a promova tema
etnicilor unguri din Transilvania. Astfel, în Budapesta, pe
panourile publicitare ce transmit și știri live, sunt proiectate
proiectate în această seară imagini de la protestele din
București, susținându-se că ar fi proteste ale etnicilor
maghiari, pentru autonomie.

Premier, REȚINUT pe aeroportul din
Washington. Decret controversat

semnat de Trump
Kjell Magne Bondevik, fost premier norvegian, a fost reţinut
timp de o oră pe aeroportul din Washington, pentru că
avea o viză de intrare în Iran pe pașaport. Oficialul a de-
scris acest incident drept unul provocator.
"Nu sunt motive să îți fie teamă de un fost şef de Guvern,
care a fost în vizite oficiale de mai multe ori în această țară,
inclusiv la Casa Albă", a spus fostul premier. Kjell Magne
Bondevik a fost reținut, de autoritățile americane de la
frontieră, timp de o oră și a fost interogat în legătura cu
viza de pe pașaportul său diplomatic, scrie Theguardian.
Iranul este una dintre țări cu populație majoritar
musulmană ai cărei cetățeni nu au dreptul să intre pe ter-
itoriul Statelor Unite, în concordanță cu decretul controver-
sat semnat de Trump.

ONU anunță că ISIS este în
defensivă pe plan militar

și că găseşte greu combatanţi 
şi finanţare

Gruparea jihadistă
Statul Islamic (SI) se
află în defensivă pe
plan militar, mai ales
din cauza scăderii
veniturilor şi a unei
capacităţi diminuate
de atragere a unor noi
combatanţi, relevă un
raport al ONU citat luni
de AFP. Secretarul
general al ONU, Anto-
nio Guterres, aver ti -
zează totuşi în acest
document că jihadiştii

continuă să reprezinte o ameninţare gravă şi reuşesc să
se adapteze parţial pierderilor suferite pe câmpul de luptă.
'SI este în defensivă din punct de vedere militar în mai
multe regiuni, mai ales în Afganistan, Irak şi Siria', iar
finanţarea grupării jihadiste este în scădere, fapt care o
obligă să acţioneze cu 'un buget de criză', se menţionează
în raportul transmis joi Consiliului de Securitate al ONU.
Veniturile obţinute prin contrabanda cu petrolul extras mai
ales din provincia siriană Deir Ezzor au scăzut anul trecut
la aproximativ 260 de milioane de dolari, de la circa 500
de milioane în anul 2015. Totuşi, ONU cere guvernelor să
fie vigilente, întrucât gruparea SI va încerca să găsească
noi surse de finanţare şi ar putea să recurgă în acest scop
la răpirea unor jurnalişti sau lucrători umanitari pentru a
cere ulterior răscumpărări.
Afluxul combatanţilor străini către Siria şi Irak s-a diminuat
considerabil, ca urmare a măsurilor de securitate luate de
guverne, dar şi din cauza scăderii 'atractivităţii' grupării ji-
hadiste, constată ONU în raport. Autorităţile mai multor
state consideră, conform evaluărilor proprii, că majoritatea
celor care au dorit să meargă în Siria şi Irak pentru a se
alătura combatanţilor islamişti au făcut deja acest lucru.
'Capacitatea SI de a atrage noi recruţi scade şi combatanţii
abandonează progresiv câmpul de luptă', notează ONU.
Prin urmare, confruntată cu presiunea militară, în prezent
gruparea SI comunică şi recrutează mai ales prin canale
cum ar fi aşa-numitul 'internet întunecat' ('darkweb' - o
zonă obscură a internetului ce nu poate fi accesată cu aju-
torul motoarelor de căutare clasice) sau prin mesaje crip-
tate şi aplicaţii de mesagerie. Consiliul de Securitate al
ONU va discuta acest raport la reuniunea de marţi, care
survine după ce noul preşedinte al SUA, Donald Trump, a
ordonat comandanţilor armatei americane să pregătească
un plan pentru anihilarea grupării Statul Islamic, anunță
Agerpres.
Între timp, forţele irakiene continuă să avanseze la Mosul,
al doilea oraş ca mărime al Irakului. Trupele guvernului de
la Bagdad au lansat în octombrie o ofensivă pentru re-
cucerirea acestui oraş capturat de SI în anul 2014, iar luna
trecută a fost eliberată partea sa estică.
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Recenzie Literară
Stelele Banatului

O carte model pentru istoria noastră naţională a
apărut îm acest an la Editura Mirton, Timişoara. Este
vorba de Stele-n Panteon: Istorie culturală din Banat,
de Nicolae Danciu Petniceanu şi Caius N. Danciu
(316 pp.). Am spus ”model” în primul rând pentru că
autorii, şi în special Nicolae Danciu Petniceanu, de-
spre care am mai scris şi pe care-l citesc de peste 20
de ani cu interes şi admiraţie, fac aici un tip de cerc-
etare şi punere în valoare şi lumină a personalităţilor
ce au făcut istorie şi au marcat istoria unui ţinut, cerc-
etare ce ar trebui popularizată intens şi sistematic în
toată ţara, astfel ca şi alţii din fiecare judeţ, ţinut sau
zonă să facă acelaşi lucru, aplecându-se cu evlavie
asupra mormintelor vrednicilor noştri înaintaşi pentru
a lua din candela eternă a sufletului lor lumina
dragostei de neam care apoi să fie pusă în sfeşnic să
lumineze tuturor.
Nicoale Danciu Petniceanu este unul dintre puţinii is-
torici de azi în sufletul cărora iubirea de moşie, care
a înflăcărat viaţa, activitatea, idealurile genialului nos-
tru Mihai Eminescu, arde nu ca o flacără, ci ca o
vâlvătaie care este însăşi viaţa sa, prezentă şi vizibilă
la fiecare bătaie a inimii sale. De aceea am spus că-
l citesc de peste 20 de ani cu admiraţie.

Volumul de faţă este un fel de închinare. Autorii scriu
cu mintea şi cu inima despre mai mult de 60 de
personalităţi care au lăsat urmă adâncă după ei, aşa
cum spune proverbul japonez: „Înaintea mea n-a fost
nici un drum; în urma mea rămâne unul.” Remarcabil
este stilul academic al lucrării; cu alte cuvinte, la
fiecare personalitate se face anunţarea temei, adică
domeniul în care a excelat personalitatea respectivă,
biografia, apoi bibliografia. Iar la sfârşitul volumului
cititorul şi cercetătorul găseşte o foarte utilă bibli-
ografie generală ce poate fi folosită ca instrument de
lucru pentru viitoare referinţe şi explorări.
În afară de personalităţi, autorii prezintă interesante
informaţii despre ansamblul artistic „Lazăr Cernescu”,
despre pictoriţele de la Uzdin şi despre Societatea lit-
erar-artistică „Sorin Titel” din Banat, urmate de un
bogat şi semnificativ foto-album.
Sf. Ap. Pavel îşi îndeamnă credincioşii astfel:
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri ... priviţi atent
cum şi-au împlinit viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei
13, 7). Asta fac autorii în accest volum: un lucru demn
de luare aminte; asta face Nicolae Danciu Petniceanu
prin întreaga sa activitate de cercetare istorică de o
viaţă pusă în slujba valorilor neamului nostru. Cei ce
vin după el vor trebui să ia aminte la propria sa muncă
şi personalitate şi să-i urmeze exemplul.

Theodor Damian
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JUSTIŢIE

VERDICTUL SEFEI UNJR: 
PRAGUL LA ABUZUL IN SERVICIU

E OBLIGATORIU
Judecatoarea Dana Girbovan: „CCR a impus legiu-
torului stabilirea unei limite, a unui prag peste
care dispozitiile penale sa devina aplicabile... Un
astfel de prag nu poate fi decat valoric, revenind
legislativului obligatia de a-l stabili”. Girbovan
avertizeaza asupra anchetei DNA in cazul adoptarii
OUG 13/2017: „Extinderea raspunderii penale
pentru acte ce apartin exclusiv altor puteri pune
o problema de constitutionalitate”

Presedinta Uniunii Na-
tionale a Judecatorilor din
Romania, judecatoarea
Dana Girbovan (foto), a
facut o analiza excelenta
in cel mai fierbinte subiect
al acestor zile, respectiv
modificarile pe care Gu-
vernul a dorit sa le faca la
articolul privind abuzul in
serviciu. Analiza judeca-
toarei Girbovan distruge
practic alegatiile aparatului
de propaganda al presed-
intelui Klaus Iohannis si
ar trebui in mod normal
sa fie citita de „specialistii

in Drept” scosi in strada, mai ales ca sefa UNJR explica in
cel mai clar mod cum ar trebui sa arate abuzul in serviciu
in raport cu decizia CCR de anul trecut care a constatat
neconstitutionalitatea abuzului in serviciu.
Astfel, intr-o analiza postata pe pagina sa de Facebook,
judecatoarea Girbovan scrie ca, prin decizia 405 din 15
iunie 2016, Curtea Constitutionala a identificat trei aspecte
distincte care trebuie avute in vedere de legiuitor in
redefinirea articolului privind abuzul in serviciu. Este vorba
despre incalcarea unei dispozitii exprese din lege, necesitatea
stabilirii unei vatamari grave produse prin infractiune si
definirea notiunii de act, atunci cand vorbim de act al
puterii judecatoresti sau legislative. Presedinta UNJR am-
inteste ca CCR a impus legiuitorului, care conform Curtii
poate fi Parlamentul sau Guvernul, sa stabileasca o limita,
un prag valoric in cazul abuzului in serviciu. Adica, exact
ceea ce facuse Guvernul Romaniei in OUG 13/2017. O
prevedere necesara asadar, care a fost folosita insa de
aparatul de propaganda al presedintelui Klaus Iohannis
pentru a scoate lumea in strada si pentru a incerca ras-
turnarea unui Guvern legitim, instalat in urma alegerilor
din decembrie 2016.
Pe de alta parte, in aceeasi analiza, judecatoarea Dana
Girbovan mai atrage atentia asupra unui aspect extrem
de periculos. Sefa UNJR arata, avand in vedere aceeasi
decizie CCR, ca extinderea raspunderii penale pentru
acte ce apartin exclusiv puterii legislative sau puterii jude-
catoresti ar ridica o serioasa problema de constitutionalitate.
Or, fix in aceste zile la DNA se deruleaza o ancheta in
care membri ai Guvernului sunt vizati pentru acte normative
pe care le-au adoptat. Este vorba despre ancheta privind
adoptarea OUG 13/2017 si a proiectului de gratiere.

Iata analiza presedintei UNJR, judecatoarea Dana Girbo-
van:
„Despre necesitatea punerii in acord a abuzului in serviciu
cu decizia CCR nr. 405/15 iunie 2016
Un stat de drept presupune, prin definitie, respectul fata
de lege. Iar legea fundamentala, Constitutia adica, spune
ca deciziile CCR sunt obligatorii, ceea ce inseamna ca
legile neconstitutionale - chiar partial - trebuie puse in
acord cu Constitutia, exact prin prisma considerentelor
retinute de Curtea Constitutionala.
Prin Decizia 405 /15 iunie 2016, CCR a motivat cum
trebuie definita infractiunea de abuz in serviciu pentru a fi
in acord cu Constitutia.
In decizia CCR se identifica trei puncte distincte ce trebuie
avute in vedere de legiuitor in redefinirea acestei infrac-
tiuni:
-incalcarea unei dispozitii exprese din lege,
-necesitatea stabilirii unei vatamari grave produse prin in-

fractiune si
-definirea notiunii de act, atunci cand vorbim de act al put-

erii judecatoresti sau legislative.

1. Incalcarea legii
Primul dintre ele este si cel mai evident: 'Curtea constata
ca sintagma 'indeplineste in mod defectuos' din cuprinsul
dispozitiilor 25 art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 si
ale art.297 alin.(1) din Codul penal nu poate fi interpretata
decat in sensul ca indeplinirea atributiei de serviciu se re-
alizeaza 'prin incalcarea legii''. 'Curtea statueaza ca nein-
deplinirea ori indeplinirea defectuoasa a unui act trebuie
analizata numai prin raportare la atributii de serviciu re-
glementate expres prin legislatia primara – legi si ordonante
ale Guvernului'.
Trebuie prevederea legala sa fie expresa?
Raspunde tot Curtea: 'Comportamentul interzis trebuie
impus de catre legiuitor chiar prin lege (...) neputand fi
dedus, eventual, din raționamente ale judecatorului de
natura sa substituie normele juridice' – par.61 din decizie.
Cu alte cuvinte, incalcarea legii trebuie sa fie flagranta –

legea iti interzice sau, deopotriva, iti impune sa faci ceva;
nefiind permis ca intelesul unei norme sa poata fi clari-
ficat prin decizia judecatorului, 'deoarece, intr-un aseme-
nea caz, judecatorul ar deveni legiuitor'.

2. Nevoia stabilirii intensitatii vatamarii produse prin
infractiune pentru a se justifica aplicarea unei sanctiuni
penale.
Paragraful 69: 'Curtea retine ca din perspectiva principiului

'ultima ratio' in materie penala, nu este suficient sa se
constate ca faptele incriminate aduc atingere valorii so-
ciale ocrotite, ci aceasta atingere trebuie sa prezinte un
anumit grad de intensitate, de gravitate, care sa justifice
sanctiunea penala'.

Paragraful 71: 'Comisia de la Venetia considera ca preved-
erile penale nationale cu privire la 'abuzul in serviciu',
'abuz de putere' si expresii similare trebuie interpretate
in sens restrans si aplicate la un nivel inalt, astfel incat
sa poata fi invocate numai in cazuri in care fapta este
de natura grava, cum ar fi, spre exemplu, infractiuni
grave impotriva proceselor democratice nationale, incal-
carea drepturilor fundamentale, subminarea impartiali-
tatii administratiei publice s.a.m.d.'.

Paragraful 76. Plecand de la cele expuse anterior, 'Curtea
constata ca, in prezent, orice actiune sau inactiune a
persoanei care se circumscrie calitatilor cerute subiec-
tului activ, indiferent de gravitatea faptei savarsite, poate
intra in sfera normei de incriminare. Aceasta constatare
determina Curtea sa aiba rezerve in a aprecia ca
aceasta a fost vointa legiuitorului cand a incriminat fapta
de abuz in serviciu. Aceasta cu atat mai mult cu cat
Curtea constata ca legiuitorul a identificat si reglementat
la nivel legislativ extrapenal parghiile necesare inlaturarii
consecintelor unor fapte care, desi, potrivit reglementarii
actuale se pot circumscrie savarsirii infractiunii de abuz
in serviciu, nu prezinta gradul de intensitate necesar
aplicarii unei pedepse penale'.

Altfel spus Curtea Constitutionala, dupa o analiza ampla
a notiunii de 'ultima ratio', a retinut ca exista parghii ex-
trapenale pentru recuperarea unor eventuale prejudicii
cauzate de functionarii publici si a impus legiutorului
stabilirea unei limite, a unui prag peste care dispozitiile
penale sa devina aplicabile.
Or, pentru ca legea sa fie clara, predictibila si previzibila,
un astfel de prag nu poate fi decat valoric, revenind leg-
islativului obligatia de a-l stabili.
CCR sublinieaza ca 'responsabilitatea de a reglementa
(...), in acord cu principiul anterior mentionat, prevederile
privind 'abuzul in serviciu', tine (...) de autoritatea legiuitoare
primara/delegata (Parlament/Guvern)'.

3. Definirea notiunii de act
'Curtea observa ca notiunea de 'act', folosita de legiuitor
in cuprinsul reglementarii infractiunii de abuz in serviciu,
nu este circumstantiata la o anumita natura a acestuia.
Astfel, Curtea observa ca aceasta notiune poate fi
interpretata fie in sensul de act material realizat de o per-
soana, fie de act juridic normativ, definit ca izvorul de
drept creat de organe ale autoritatii publice, investite cu
competente normative (Parlament, Guvern, organe ad-
ministrative locale), fie ca act al puterii judecatoresti. Din
aceasta perspectiva, Curtea observa ca modalitatea de
interpretare a notiunii de 'act' poate determina o aplicare
a legii care, intr-o anumita masura, interfereaza cu proceduri
judiciare reglementate de legiuitor in mod expres printr-o
legislatie distincta celei penale, cum ar fi procedura
exceptiei de nelegalitate sau procedura cailor de atac im-
potriva hotararilor judecatoresti'. – par 79

Acest paragraf este foarte important, pentru ca, desi nu o
spune expres – in conditiile in care nu a fost sesizata cu
aceasta – Curtea Constitutionala lasa se se inteleaga ca
extinderea raspunderii penale pentru acte ce apartin
exclusiv altor puteri – cea judecatoreasca si cea legislativa
– pune si ea o problema de constitutionalitate. Tema este
de actualitate si merita o atentie sporita.

In final, va invit pe fiecare sa cititi decizia Curtii Constitutionale,
pentru a trage singuri propriile concluzii. Chiar daca este
scrisa intr-un limbaj juridic, ea este accesibila celor
interesati de problema”.

VÂND CASĂ  - VALEA OLTULUI - DN 7
(confluența Oltului cu râul Lotru). 

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 

electricitate, cablu TV, garaj. 
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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ZiUa Unirii, Sărbătorită în neW YorK
Avorbi despre Unirea principatelor din  ianuarie 1859 și despre impactul

acestui eveniment în viața națiunii române este întotdeauna un act patriotic
și necesar.  Nicolae Bălcescu definea istoria ca fiind  ”cea dintâi carte a unei
nații, căci într-însa își vede trecutul, prezentul și viitorul” și de aceea este o
datorie de onoare să  evocăm momente de referință din istoria noastră. 

Unirea principatelor, numită și ”Unirea Mică” a fost omagiată  în comunitatea
română din New York, atât la Consulatul României din Manhattan, cât și în
locașurile de cult religios și în restaurante românești.

*  *  *
la BiSERiCa „Sf. apOStOli pEtRU & paVEl”

Duminică, 22 ianuarie a.c., la biserica ”Sfinții Apostoli petru & pavel” din Astoria,
Queens, New York, în prezența a circa 100 de enoriași, s-a desfășurat simpozionul
dedicat Unirii principatelor Române, simpozion aflat sub egida Academiei
Oamenilor de Știință din România - filiala USA -, a Institutului Român de
Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York și a Societății Române Creștine
”Dorul” din New York.

Mulți oameni veniseră îmbrăcați  în costume naționale, iar frumoasele  ii au
adăugat culoare și mândrie patriotică evenimentului.

programul a fost complex prin varietate. Au vorbit despre Unire și despre
implicațiile acesteia în traiul românilor: 
- pr.Dr. Theodor Damian, președintele Institutului Român de Teologie și

Spiritualitate Ortodoxă, profesor de Filosofie și Etică la Metropolitan College
of New York: ”Identitatea națională și credința străbună”;

- Dr.Doru Tsaganea, profesor de Matematică la Metropolitan College of New
York: ”Actualitatea ideii de unire”;

- Dr.Napoleon Săvescu, președintele Societății Internaționale ”Reînvierea Daciei”
(Dacia Revival), directorul revistei ”Dacia Magazin”:  ”Unirea ca reunificare”;

- M.N.Rusu, critic și istoric literar: ”Tipografia Mitropoliei Bucureștilor și Unirea
principatelor”;

- prof. Mariana Terra, editor ”Romanian Journal”: Unirea românilor, deziderat
istoric, mereu actual”.

Au fost subliniate multe idei importante despre unire și despre percepția con-
temporanilor referitoare la acest eveniment, căci istoria de altădată se împletește
cu istoria românilor de azi.

În ultimele două decenii, în țara noastră, în R. Moldova și în alte țări în care
trăiesc  comunități largi de români au fost înființate societăți, organizații, fundații
care militează pentru ca Basarabia și nordul Bucovinei să revină la patria-
Mamă, România. Există numeroase glasuri de pe ambele maluri ale prutului
care speră ca în anul 2018 acest deziderat să devină realitate. Atitudinea
recalcitrantă și răuvoitoare, în materie de unire, a unor oficiali, lipsa de interes
sau deformarea adevărului istoric din partea unor istorici români nu vor opri
curentul unionist care este tot mai puternic. Adevărul este unul singur și, mai
devreme sau mai târziu, va ieși la lumină. Cel mai mare poet al Basarabiei,
grigore Vieru, atrăgea atenția asupra caracterului violent al istoriei și asupra
necesității de a-ți apăra, cu orice sacrificiu, identitatea și libertatea: ”Cine nu ți-a
scris istoria cu sângele, acela n-a avut-o nicicând sau crede că poate trăi pe
contul istoriei altora”. 

Cristian pascu, președintele Societății Române-Creștine ”Dorul”, a subliniat
importanța unirii românilor, referitoare la actul istoric din 1849, dar necesitatea
unirii românilor, indiferent unde s-ar afla pe acest pământ.

După comunicările prezentate - și care au contribuit la o mai bună înțelegere
a actului Unirii principatelor Române – a urmat un recital de poezie susținut de:
Valentina Ciaprazi, Elena Mitru, Victoria plăvițu, Irina Anițului, Mariana Terra și
de copiii și tinerii Școlii de Duminică: Victor plăvițu, Justina Anițului, Aaron
Anițului, Thomas Rădescu, Iulia purcărea, Isabela  Bogoșel, Andrei Damian,
Alex Orza.  Au fost recitate poezii patriotice adecvate evenimentului: ”Decebal
către popor” de george Coșbuc, ”Unirea principatelor” de grigore Alexandrescu,
”pe-al nostru steag e scris Unire” de Andrei Bârseanu, ”Cuza Vodă” de Vasile
Alecsandri, ”Eu am vestit o lume nouă” de Octavian goga, ”Un pământ numit
România” de Nichita Stănescu,” În limba ta, Scrisoare din Basarabia” de grigore
Vieru, ”Limba română” de Dumitru Matcovschi, ”Dor de frați” de Liviu Sergiu
Manolache, ”Țara mea de dincolo de prut” de Diana Enachii”, ”Legământul
poetului” de Anton Stanciu, ”Flori de neuitare” de gheorghe Ion păun, ”Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie” de Mihai Eminescu.
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Recital de poezii - copiii școlii de duminică
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”Mă leg aici cu slova în care cred de-a pururi
Să-ți apăr, scumpă vatră, eternele contururi,
Să-ți apăr doina, jocul și holda aurie
Și gloria să-ți apăr, iubită Românie!
Mă leg cu fapta călită-n focul muncii
Să-ți apăr totdeauna și mamele și pruncii
Să-ți apăr fără preget, cu viața chezășie,
Și apele și munții, iubită Românie!
Și dragostea să-ți apăr și bolta ta senină
În care strălucește un fagur de lumină,
Un fagur care crește adânc în veșnicie
CU NUMELE TĂU FALNIC, IUBITĂ ROMÂNIE!”

( Anton Stanciu – ”Legământul poetului”)
Simpozionul a continuat cu un recital de poezii ale creatorilor lirici din cadrul Ce-
naclului literar Mihai Eminescu” din New York. Au recitat: Valentina Ciaprazi,
Elena Mitru și Theodor Damian.

”Nici pasărea măiastră nu îndrăznea să zboare
Frângându-și pana caldă la recile hotare.
Tu ai pășit pe glie ca un Hristos de neam
Și ne-ai adus speranța Unirii ce-o visam.”

(Valentina Ciaprazi – ”Depărtări”)
Simpozionul dedicat Unirii principatelor Române s-a încheiat cu o entuziastă
horă a unirii.  Astfel de activități  contribuie la o mai aprofundată cunoaștere și
apreciere a glorioasei  noastre istorii.

*  *  *
la miSiUNEa GRECO-CatOliCĂ „Sf. maRia”

Duminică, 29 ianuarie a.c., la biserica misiunii greco-catolice ”Sf. Maria” din
Astoria, Queens, New York, a avut loc sărbătorirea Unirii principatelor Române
din 1859 și prezentarea bilanțului activității misiunii la cei zece ani de la înființare.

După oficierea slujbei religioase de către preotul paroh Radu Țițonea,
enoriașii s-au reunit în sala socială unde domnul Radu Costin a evocat succint
importanța actului istoric al unirii principatelor Române (Muntenia și Moldova)
de acum 159 de ani. 
A fost scoasă în evidența contribuția financiară substanțială a multor enoriași -
printre care: george Chindea, Aurel Vlad, Cristina și Laurențiu, familia Vasile
Roană - pentru ca misiunea să poată construi propriul locaș de cult greco-
catolic în New York. Acum zece ani,  în 14 ianuarie 2007, a fost întocmită
documentația și, după demersurile necesare, a avut loc înregistrarea ”St. Mary
NY, Construction Foundation” în registrul statului New York, ca fundație non-
profit. În cei zece ani de la înființare, fundația a strâns aproximativ o jumătate de
milion de dolari, dar acești bani încă nu sunt suficienți pentru  cumpărarea  sau
construirea unei biserici și, de aceea, activitatea de strângere de fonduri
continuă. Domnul Radu Costin, președintele Fundației St. Mary NY Construction,
i-a invitat pe enoriași să se alăture membrilor activi ai fundației: paraschiva
Brad, familia gheorghe Chindea, familia Radu Costin, familia Ovidiu Iorgovan,
doamna Delia Lichiardopol, domnul Andreiaș Marderosian, domnul Aurel Vlad
și, prin efortul tuturor, se va putea realiza visul greco-catolicilor de a avea
propria biserică  în New York.
preotul Radu Țițonea și-a exprimat speranța că enoriașii vor reuși să strângă
fondurile financiare necesare ridicării unei biserici greco-catolice atât de așteptate
și dorite de către credincioși. 

S-a făcut anunțul că în fiecare duminică din luna februarie se vor strânge
bani, haine de copii, jucării pentru ajutorarea orfelinatului ”Casa Sf. Iosif” din
Odorheiu Secuiesc, orfelinat care îngrijește 170 de copii și care este patronat de
ordinul de călugărițe al ”Inimii Neprihănite”. 

Concursul cu întrebări referitoare la istoria României și tombola cu premii au
suscitat interesul tuturor, inclusiv al celor mai mici.

preparatele culinare  delicioase și muzica adecvată evenimentului au
contribuit la menținerea unei minunate atmosfere festive. 

Alex Marmara, fotoreporterul ziarului Romanian Journal, și fotograful amator
Radu Costin au imortalizat pe peliculă aspecte semnificative ale festivității.

În final, s-a încins Hora Unirii la care au participat cu entuziasm atât cei
tineri, cât și cei mai în vârstă. 

”Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
pe pământul României.”

prof. Mariana Terra
foto: Alex Marmara

Enoriași de la Misiunea greco-catolică Sf Maria

Prinși în hora unirii
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ROMÂNIA PITOREASCĂ

COLIBIŢA
Ai zice că ești în Austria, dar ești la 150 de km de

Cluj. Stațiunea din România unde muntele se
îmbină cu plajele de nisip fin.

Cum mergi dinspre Bistriţa spre Vatra Dornei, vis-a-
vis de biserica din comuna Prundu Bârgăului, drumul
care face spre dreapta duce către o oază de feerie.
Un loc în care te pierzi în liniştea şi frumuseţea
naturii, te deconectezi de la lumea obişnuită, iar
pentru o clipă te poţi simţi ca-n paradis. Colibiţa, aşa
se numeşte satul care a devenit ulterior un lac şi o di-
tamai staţiune, mult căutată de mii de turişti.

Din Colibiţa, se pot face drumeţii la: 
-  Tăul Zânelor, izvorul de apă minerală Borcut;
-  Se poate face un traseu montan de 3,5 ore până în

Vf. Bistricioru;
-  La Castel Dracula care se află lângă Pasul Tihuţa

– 1100 metri altitudine.
Dacă ai ocazia să survolezi zona lacului Colibiţa într-
o după-masă însorită de octombrie, poţi vedea de
sus un fel de mică Elveţie ascunsă prin Carpaţi, aşa
cum remarca şi pilotul.
Venind dinspre înălţimile Munţilor Călimani, de departe
lacul acesta de baraj pare doar o oarecare suprafaţă
de apă acoperită oarecum de pâclă. Dar dacă ajungi
mai aproape, şi cobori să vezi detalii, încep să se
desluşească culorile, contururile devin mai tăioase…
Câte un mic velier care alunecă pe apă… este parcă
din poveşti.
Nuanţele apei depind mult de unghiul din care priveşti
şi fotografiezi… de la strălucirea soarelui care se
reflectă de pe oglinda apei, la nuanţe de albastru
care reflectă cerul, verzui care provine de la vegetaţia
peisajului şi este ajutat probabil şi de populaţii de
alge microscopice din apă… la culori mai întunecate
unde adâncimile absorb razele de lumină.

Vulcanii noroioşi - Berca, Buzău

Calea ferată Salva Vişeu

Transfăgărăşan

Delta Dunării

Cimitirul Vesel, Săpânţa

Bucureşti - Iarna 1954
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APEL CĂTRE NAŢIUNEA ROMÂNĂ

Rezistenţa civică
identitară prin cultură

superioară şi înaltă
spiritualitate

General (r) Dr. Mircea Chelaru

Construcția unei Societăţi Sănătoase
- Apel către Naţiunea Română

Lumea în care trăim este grăbită şi superficială, fapt
pentru care, de cele mai multe, ori aparenţa este luată
drept fond iar esenţele sunt vădit ignorate. Lumea din
care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o
memorie colectivă scurtă, cel mai adesea
distorsionată de manipulări brutale. Virtuţile, acolo
unde se întâmplă să mai fie practicate, precum şi
buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt, aproape
fără excepţie, luate drept defecte sau în cel mai bun
caz, nişte curiozităţi ciudate de comportament indi-
vidual. Acestei lumi, tot mai străină de sine, ne
adresăm imperativ! Accederea succesivă a României
în stucturile Organizaţiei Atlanticului de Nord şi ale
Uniunii Europene a fost considerată un dublu moment
de împlinire a devenirii istorice a națiunii noastre.
Așteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau
sa fie exprimate în mod public de întreaga societate
românească și, indiferent de temele enunțate, numi-
torul comun al discursului naţional a fost același:
construcția unei Societăţi Sănătoase aducând
Civilizaţia Europei Moderne în în străvechea Vatră
Spirituală a Românilor.

Actul educațional familial și cel instituțional este
viciat de neglijență, deviaţionism, improvizație și

corupere emoțională

Analiza sintetică a societății românești din ultimii ani
conduce însă la o serie de concluzii alarmante, în
mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a com-
portamentului și moralei publice, atât la nivelul indi-
vidului cât şi la nivel instituţional. Prejudiciul
moral-social este imens. Actul educațional familial și
cel instituțional este viciat de neglijență, deviaţionism,
improvizație și corupere emoțională în formă
continuă. În spațiul vizualului public se practică vul-
garitatea, pornografia, scandalagismul, grotescul,
bădărănia şi instigarea directă la ură revanşardă! 

Au fost eliminate, cu mici excepții, temele formative,
artele frumoase, manifestul iubirii, duioșia, tandreța,
frumusețea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviință,
smerenia și toleranța.

Strada a devenit o junglă umană. Omul cuminte a
fost asasinat în spaţiul civic!

Agresivitatea trotuarului, nesimțirea
automobilistului, insolența omului
de ordine, kitchul omniprezent,
extravaganța și exhibiționismul,
toate, în parte sau la un loc,
agresează la tot pasul bunul
simț comun, schilodesc pu-
doarea naturală şi inhibă vio-
lent reacţia individuală de
autoapărare. Taraba publică
mediatică insistă pe spaţiul
ocupat de corupţie,
violenţă şi şarlatanie, cu
prim planuri de speculanți,
interlopi și clienți abrutizați
ai rețelelor de crimă
organizată, care
practică modelul prozelit
al răului ca şi formulă de
succes! Omul cuminte
este scuipat, agresat,
umilit pe stradă, în
tranvai, la școală,
la piață, în maga-
zin, în propria-i
ogradă sau în
scara de bloc. El
este furat, mințit,
iarăşi şi iarăşi manipu-
lat, înjosit și lipsit de
dreptate. 

Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic.Iar
schilodirea ființei publice, nimeni altul decât omul-
cetăţean, reprezintă cea mai mare amenințare la
adresa viitoarelor generații biologice şi educaționale.

Înțelegând că patrimoniul cel mai de preț al unei
națiuni este tocmai capitalul său imaterial, în care este
inclusă și morala cetății, am luat act şi mă manifest
cu profundă îngrijorare faţă de alterarea fondului for-
mativ al noilor generații și îndeosebi a modelului de
viață tradiţional românesc. Mă adresez, aşadar, tu-
turor instituțiilor publice și organizațiilor private, să
recurgă la o atentă și responsabilă analiză a mediului
actual de desfășurare a vieții publice intervenind rapid
şi corectiv pentru eliminarea acelor surse nocive care
pot produce pervertirea simțurilor și a legilor naturale,
pentru suprimarea programelor de orice natură care,
prin sugestie și contaminare imagologică, produc dis-
trugerea simbolică a identităților specifice, mai ales
prin campanii ţintite de defăimare naţională, și
falsifică prin substituire esenţele noastre tradiționale.

Este momentul să învăţăm a spune „NU!” la tot
ceea ce nu ne mai reprezintă!

În fața pericolului unei depersonalizări sau chiar
sluţiri a modelului de viață românesc, cu vădită fi-
nalitate a profanării sale spirituale, îmi asum

răspunderea în nume personal, de a cere tuturor
reprezentanților Puterilor Statului și, prin ex-

tensie, instituțiilor responsabile, de orice
natură, angajarea lucidă și intransigentă,
capabilă să respingă insinuările pericu-

loase ale curentelor decadente, excentrice
și imorale. Întregii Societăţi Româneşti, ca

sursă unică a Puterii Civile, adresez chemarea
simbol pentru angajarea directă şi activă în
rezistenţa civică identitară prin cultură superioară

şi înaltă spiritualitate. De ani buni încoace,
românul băştinaş, oricât de puţin ar avea,

nu se plânge de foame. El plânge moc-
nit şi surd de ruşine! Este momentul

să învăţăm a spune „NU!” la tot
ceea ce nu ne mai reprezintă!

Europenizarea României nu
trebuie să fie doar un concept
de propagandă găunoasă a
celora care au ajuns să ges-
tioneze puterea naţiunii. Spiri-
tul novator și preluarea critică a
valorilor aplicabile este o nece-
sitate dar și o consecință a dia-

logului între națiunea română și
celelalte națiuni europene. Impor-

tul experimentelor ratate și a de-
rivatelor nocive ale acestora trebuie,

însă, eliminate cât mai repede cu
putință, iar guvernarea să se facă

numai în beneficiul românilor! Peste
spațiul de prosperitate European trebuie

să se suprapună noetica naturală și
spiritualitatea unei civilizații morale,

iar modelul acesteia este însăşi
credinţa noastră străbună!

Poporul Român merită
şi este demn de

un asemenea destin!
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DEZVĂLUIRI

Marea înșelătorie a CNP-ului
din certificatele noastre de

naștere, suntem sclavii unei
corporații numite Stat național

Gabriela Dobrescu

De câțiva ani buni mă ocup cu deconspirarea acestei enorme
caracatițe ce a învăluit planeta de mii de ani. Azi voi publica

informații, pentru unii incredibile, despre o mare conspirație la
„vedere ”a statului criminal în care trăim de la naștere. Aceasta
are loc odată cu primele zile în care noi ne încarnăm aici pe
Pământ ca ființe vii.

Ceea ce vă propun face parte din aceeași conspirație împotriva
umanității care trebuie să rămână sclavă în continuare. Pentru
cei care rămân perplexi le recomand să citească cărțile lui
David Icke, publicațiile lui Jordan Maxwell, să cerceteze scrierile
și să asculte conferințele lui Santos Bonacci, să studieze Dreptul
Roman, Dreptul Maritim, Legea Amiralității dar mai ales Bulele
Papale care sunt cel mai mare rău făcut de către statul Vatican
omenirii, pentru că doar în acest fel veți înțelege cum funcționează
cu adevărat sistemul monetar și lumea în care ne credem liberi.
CERTIFICATUL TĂU DE NAȘTERE ESTE UN TITLU DE STAT
Actul de înscriere al propriului copil la birourile anagrafice din
oricare stat al planetei este de fapt, un transfer de proprietate al
copilului făcută de către părinți în favoarea țării de care aparține,
deoarece orice stat al acestei planete este de fapt o Societate
pe Acțiuni (SA), adică o Corporație înscrisă și reglementată în
registrele SEC (Securities and Exchange Commission) site
original: http://www.sec.gov/
Aceasta înseamnă un titlu valabil și solvabil pentru a cere o
contravaloare, adică un împrumut de la Fondul Monetar Inter-
national, Banca Mondială sau de la Banca Comunității Europene.
E important de știut așa ceva, nu?
Persoanele înscrise în Certificatul de Naștere ne numesc oameni
de paie, Strawmen, portrete sau valori pe hârtie. Nu contează
dacă ești frumos sau urât, gras sau slab, dacă ai artrită sau te
duci la grădiniță: TU ești un angajament împreună cu toți ceilalți
din jurul tău. Ești la fel ca inelul bunicii pe care îl duci la amanet
sau la cei care cumpără aur ca să iei ceva bani, atunci când te
afli în dificultate.
Omul este un ANGAJAMENT, O GARANȚIE a statului pentru
a împrumuta BANI.
Gândiți-vă la tatăl vostru care era super fericit de nașterea
voastră, sau la mama voastră care era încă în spital cu voi.
Gândiți-vă de bucuria lui, atunci când a semnat în acel prăfuit
registru sau a completat acel modul și gândiți-vă la ceea ce a
făcut fără să știe….
CERTIFICATUL TĂU DE NAȘTERE ESTE COTAT LA BURSĂ
Într-un post anterior am spus povestea ciudată a modului în
care Republica Americană a fost schimbată într-o societate
numită Statele Unite ale Americii. În acel post m-am concentrat
pe Corporație și pe relația sa cu sistemul judiciar. Același Bill
Brockbrader s-a declarat el însuși rege și dorea ca Legea
“materială” să devină conștientă de situație.
Acest post ilustrează modul în care Societatea pe Acțiuni,
Corporația numită STAT a condus cetățenii Statelor Unite și ai
tuturor țărilor planetei să fie considerați o GARANȚIE, pentru a
fi cumpărati și vânduți la Bursă. Să începem această analiză cu
un normal Certificat de Naștere din Statele Unite.
http://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/birth11-03final-acc.pdf
Această adresă este folosită pentru eliberarea Certificatului de
Naștere, care este de fapt un Bank Note (un titlu de monedă, o
plată la vedere). Acest certificat Bank Note sau Certificat de
Naștere este trimis statului în care “nou născutul viu” a fost în-
registrat. Statul face o copie autentică după el, care este trimisă
apoi la Departamentul de Comerț, Washington DC, iar de acolo
pleacă un alt nou exemplar autentic care este trimis la Fondul
Monetar Internațional (FMI) de la Bruxelles, Belgia. FMI este
centrul mondial al International  Banking.

Acest certificat Bank Note / Certificat de Naștere este acum listat
ca un activ de garanție (conturi colaterale) pentru Statele Unite
în CALITATE DE CORPORATION. Din acest moment acestă
imensă Societate pe Acțiuni poate lua orice tip de împrumut,
folosind Certificatul Vostru de Naștere ca garanție. În momentul
când face acest lucru comite o ilegalitate pentru că această
practică este total ilegală. Există foarte multe articole care
tratează acest subiect în mai toate limbile internaționale ale
pământului. Dacă doriți informații specifice cu privire la Certificat
de Naștere, le găsiți la:   http://www.viewzone.com/collateralx.html 

Primul lucru pe care îl veți observa la mai toate Certificatele de
Naștere eliberate de pe la începutul anilor 1960 este utilizarea
literelor majuscule pentru a trece numele și prenumele noului
născut. Acesta este un nume fictiv, ilegal, care nu atestă
identificarea persoanei nou născute ci creează un “strawman” (o
sperietoare de ciori în traducerea sa corectă, sau mai bine zis se
crează un OM DE PAIE, un simulacru). Părintele care merge să
își înscrie copilul la oficiul anagrafe pentru a cere eliberarea Cer-
tificatului de Naștere, în realitate cedează în mod legal proprietatea
pe care o are asupra copilului său Statului Corporație din care
face parte, în acest caz United States CORPORATION.
Alte ortografii (de exemplu scrierea inițialelor numelui cu
majuscule iar restul cu litere mici) au același efect de a crea un
strawman și este numele dat în momentul nașterii, de exemplu:
Nancy Lynn Hopkins. În cazul în care NUMELE este adevărat,
atunci Hopkins Nancy Lynn este omul de paie.
Notă personală: Când m-am înscris în armata SUA, am spus
că numele meu este Nancy Lynn Hopkins, dar pe Certificatul de
Naștere a fost scris Nancy Lyn Hopkins (cu un singur “n” în
numele din mijloc Lynn). Eu și amândoi părinții mei a trebuit să
semnăm o “declarație” (descărcare de răspundere, un fel de
eliberare), prin care menționam că numele meu legal a fost
scris corect (deși greșit), deci Lynn și nu Lyn. Abia astăzi am
realizat de ce era atât de important. De notat și numele
„American Bank Note Company”. Aceasta este o adevărată
bijuterie pe marginea certificatului (vezi săgeata).

Cu alte cuvinte noi reușim să obținem doar o copie a Certificatului
de Naștere, o copie în conformitate cu originalul.

Acestea NU se întâmplă doar în America ci în toate ţările.
Toate țările lumii sunt înregistrate la SEC așa cum se înregistrează
orice companie privată și acest lucru ar trebui să ne facă să
reflectăm asupra mecanismelor legate de înregistrarea nașterii
FIECĂREI PERSOANE, pentru că noi toți, prin acest mecanism
devenim resurse ale Societății Private, numită Stat, în care
suntem înregistrați.
• De ce trebuie să existe un mecanism de acest fel?
• De ce o țară, o Națiune, este considerată o Companie din punct

de vedere financiar?
• Ce înseamnă acest statut pentru o națiune?
• Și cea mai importantă întrebare dintre toate: ce înseamnă toate

acestea pentru viețile noastre?

Înregistrarea nașterii declanșează eliberarea unui titlu de credit
care constituie “portofoliul” financiar pentru acea națiune. În
practică, VALOAREA nașterii noastre, a simplei noastre existențe
devine o garanție în fața căreia statul în care te naști
ACHIZIȚIONEAZĂ CREDITE.
Dar aceasta nu este exact ceea ce OPPT (One People’s Public
Trust) contestă cu depunerea noii UCC (Uniform Commercial
Code)?  Ființa umană este o valoare în sine numai pentru faptul
că există, punctul important de știut este acela de a înțelege
CUI ÎI APARȚINE ACEASTĂ VALOARE.

Pe baza celor publicate de către SEC și de BULELE PAPALE
se părea că acestei valori umane, îi este consimțită utilizarea
prin intermediul unei TRUST, a tuturor persoanelor umane cu
condiția să se supună regulilor impuse de sistemul juridic în
vigoare. În realitate, acea valoare și utilizarea sa de către alte
ființe umane NU POATE să facă obiectul nici unei norme dacă
nu este acceptată în mod voluntar de către persoana fizică în
cauză. Trucul a fost acela de a crea o PERSONALITATE
JURIDICĂ (omul de paie) falsă, care NU ESTE ființa în carne și
oase care se naște, adică noi toți, căreia să îi fie concesionat
prin intermediul TRUSTULUI dreptul de a dispune de valoarea
sa.
Aceste două ființe, omul născut viu și cel menționat în Certificatul
de naștere sunt diferite și deconectate una de cealaltă, pentru
că persoana reală (noi toți), nu ne-am dat consimțământul și nu
ne recunoaștem în personalitatea juridică impusă de înregistrarea
făcută în Certificatul nostru de Naștere. Acest act de recunoaștere
juridică are loc în momentul în care fiecare dintre noi, răspundem
unui ofițer de poliție, unui judecător sau un ofițer de finanțe,
când ne întreabă : dumneavoastră sunteți (pronunțând numele
și prenumele nostu), în mod afirmativ. În acel moment persoana
reală recunoaște statutul său juridic dat de către Certificatul de
Naștere în care a fost trecut „omul de paie”.
Înșelăciunea constă în faptul că cererea de recunoaștere este
bazată pe personalitatea juridică a persoanei în cauză, definită
de NUMELE și PRENUMELE său, scrise CU MAJUSCULE,
care apare pe fiecare document (uită-te la permisul de conducere,
cartea de identitate, actele de vânzare-cumpărare, certificate,
scrisori oficiale și pe orice tip de document care vine de la
sistem sau pe care îl înmânezi sistemului). NUMELE și PRENU-
MELE este întotdeauna scris cu MAJUSCULE! Acest lucru se
datorează faptului că din punct de vedere juridic acestea îi sunt
adresate omului de paie pe care sistemul l-a înregistrat inițial
prin actul de naștere. Ori de câte ori veți recunoaște afirmând
că sunteți acea persoană, VĂ VEȚI ASUMA RESPECTAREA
TUTUROR REGULILOR PE CARE LE IMPUNE SISTEMUL,
sunteți de acord cu respectarea persecuției și a pedepsei în
mod legal.
Acest lucru face ca ființa umană reală să fie victima involuntară
a unei înșelătorii, căreia i-a fost supus de către părinții săi
neștiutori la naștere și din care nu poate ieși, pentru că în con-
formitate cu regulile impuse ar putea să o facă numai până la al
șaptelea an de viață. După această perioadă de “grație”, regula
tacită îl introduce, ca de altfel pe noi toți, într-un TRUST care
are mecanisme perverse. Din fericire, sunt destule persoane
care luptă pentru a elimina această problemă iar cu depunerea
noii UCC făcute de OPPT sistemul a fost pus în discuție. Să
sperăm că în timp conceptul de VALOARE UMANĂ va căpăta
adevărata sa valoare și va fi folosit în favoarea întregii UMANITĂȚI.
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BULELE PAPALE 
ȘI SCLAVIA UMANITĂȚII

Câțiva dintre cei mai „puternici oameni” ai bisericii catolice au
profitat de încrederea oamenilor pentru a face sclavă întrega
omenire și au reușit acest lucru cu ajutorul a 3 documente care
se numesc „BOLLE PAPALE” (Bule Papale). Toate legile
umanității derivă din „legile canonice” pentru că în mod direct
sau indirect au de-a face cu „legile divine și ecleziastice”, așa
cum mai toate „legile” umanității au la bază „dreptul roman” pe
care tinerii studenți la științe juridice îl învață și în zilele noastre.
Tot sistemul juridic are la bază Dreptul Roman.
Mă mir că acești oameni care fac parte din sistemul justiției,
care se consideră cunoscători și învățați nu s-au întrebat
niciodată de ce și în secolul XXI, omenirea este încă ghidată
de legi absurde care se mențin din vremea celui mai atroce,
celui mai corupt, mincinos, barbar și sângeros imperiu pe care
omenirea l-a cunoscut vreodată: imperiul roman? Probabil
pentru că sunt mulți care nu știu că acest imperiu nu a murit,
pentru că există și astăzi și manipulează, controlează, conduce
și sclavizează întreaga omenire. Rămășița sa este Statul
Vatican. O monarhie care ocupă câteva sute de metri pătrați
dar care conduce omenirea din umbră de 2000 de ani.
În mod greșit religia catolică este asociată cu Vaticanul pentru
că nu toți știu că Vaticanul este un stat care deține o armată
proprie (gărzile elvețiene), o constituție proprie, o bancă proprie,
IOR - organism care nu poate fi controlat de nimeni deși statul
italian varsă în fiecare lună tributul său către stăpânul căpușe
care nu plătește nimic. Vaticanul este cel mai puternic stat al
lumii și sediul controlului global al umanității în ciuda faptului că
este unul dintre cele mai mici state ale lumii. Este un stat
căpușe care se găsește pe teritoriul altui stat. Este locul în care
vin nu ca să se închine, ci ca să-și ÎNCLINE CAPUL toți con du -
că torii și capii de guverne ai omenirii. Este guvernul din umbră
al planetei. Dar să vedem cum face Vaticanul să conducă și să
controleze din umbră întreaga omenire (defapt chiar la vedere).
În drepturile canonice se spune că: „orice afirmație care nu este
contestată devine adevăr.” Vaticanul a emis niște documente
numite Bolle Papale, care NU AU FOST CONTESTATE
NICIODATĂ, DECI SUNT VALIDE IN PERPETUM. Dar să
examinăm conținutul acestor trei particulare Bolle Papale.

BOLLA NR 1 – UNAM SANCTAM
La 18 noiembrie 1302 papa Bonifacio VIII emitea bula papală
intitulată Unam Sanctam. Ce afirmă această bulă? Iată: „TOATĂ
lumea și SUFLETELE care alcătuiesc această umanitate
sunt ale noastre”, în conformitate cu dreptul de revendicare al
oricărui bine. Acest concept de a reclama ceea ce este al tău l-
a făcut și Vaticanul. Au revendicat un drept de parcă ar fi stat în
vârful unui munte și ar fi văzut toate aceste persoane adormite
ceea ce le permit să își însușească toată puterea și tot aurul în
catacombele lor, lucru care le-a permis să fie proprietarii lumii.
În realitate CHIAR SUNT, PENTRU CĂ NIMENI NU A CONTESTAT
CONȚINUTUL ACEASTEI BOLLE PAPALE.
Este vorba de un blestem la adresa omenirii și vă voi dovedi
de ce. Este primul EXPRESS-TRUST din istoria umanității cu
ajutorul căruia și-au însușit întreaga lume și Sufletele care o
populează. Au făcut acest lucru cu ajutorul Certificatului vostru
de Naștere care este de fapt titlul asupra sufletului vostru pe
care ei îl au în propiile lor registre. Ei ne-au înregistrat, iar acea
înregistrare reprezintă un titlu asupra Sufletului vostru. Iată
câteva din regulile enumerate în această bollă papală.
„Deci biserica singură și unică are un singur corp, un singur
patron cu două capete (ca și când ar fi un monstru), în
persoanele lui Isus și Petru, succesorul său pentru că așa a
dorit Isus când a zis: „paște oile mele”. Când a spus „ale mele”
se referea în general, nu în particular, la acestea sau acelea,
din această cauză se înțelege că i le-a încredințat pe toate. În
puterea acestei biserici sunt două spade: una spirituală și una
temporală. Cine neagă că spada temporală îi aparține lui Petru
a interpretat rău cuvintele lui Isus care spune: „pune spada ta
în teacă”. Deci ambele săbii sunt în puterea bisericii, și cea
sprituală și cea materială. Cea materială trebuie să fie exercitată
în favoarea bisericii iar cealaltă direct de către biserică. 

În plus este necesar ca cele două spade să fie puse una peste
alta astfel încât autoritatea temporală să fie dependentă și
supusă celeilate, pentru că adevărul atestă că autoritatea
spirituală are sarcina de a instrui puterea pământească, iar
dacă se dovedește că nu este bună, să poată să o judece. În
consecință noi declarăm, stabilim, definim și afirmăm că este
absolut necesar pentru salvarea oricărei creaturi umane, ca ea
să se supună PONTIFULUI ROMAN.”

BOLLA NR 2 – ROMANUS PONTIFEX
În ziua de 8 ianuarie 1455 papa Niccolò V, emitea bolla papală
Romanus Pontifex. Cu alte cuvinte în anul 1455 a fost creat
Trustul Testamentar (Încredințare Testamentară), primul Trust
Testamentar din istorie. Acest lucru a fost făcut înainte cu 20
sau 30 de ani de plecarea lui Cristofor Columb spre America.
Cu acest Trust, Vaticanul a reușit să își însușească toate
proprietățile pe care le dorea, adică toată lumea pe care a
transferat-o în acest Trust Testamentar. Este vorba despre un
Trust care poate să își însușească ca bunuri proprii toate
bunurile planetei.
Vă amintiți de Titlurile de proprietate pe care le dețineți? Voi nu
sunteți proprietari, voi nu aveți nimic. Nimic nu vă aparține, nici
moleculele pentru că ele aparțin Universului. Voi nu știți nimic,
dar Vaticanul știe despre asta, știe că voi nu sunteți proprietari
pe nimic. Tot ce aveți este titlul de folosință. Acesta este de
fapt titlul vostru de proprietate. Voi nu veți fi niciodată proprietari.
Niciodată în acest sistem, vreau să zic în acest sistem care
este aproape ajuns la final. Acesta este ROMANUS PONTIFIX.
Iată un paragraf al acestei bolle papale:
“I-am permis regelui Alfonso libertate deplină de a conchista,
supune și încarcera pe toți Sarazinii și de a-i învinge pe
vrășmașii lui Cristos, de a le confisca oricare regat, ducat, pro-
prietate, principat, toate bunurile mobile și imobile și de a-i
arunca în sclavie perpetuă.”

BOLLA NR 3 – AETERNI REGIS
La 21 iunie 1481 papa Sisto IV emitea bolla papală Aeterni
Regis (Coroana Eternă). Să nu uitați, această bollă a fost
emisă cu 11 ani înaintea plecării lui Criostofor Columb către
America și reprezenta un alt Trust care are ca regulă principală:
” in perpetua memorie”. Această bollă papală este un act testa-
mentar secundar, reprezintă o a doua coroană care domnește
asupra umanității și care îi face pe oameni să fie scalvi.
ACEASTA ESTE  COMMON-WEALTH. Coroana Common-
Wealth s-a născut atunci. Voi poate credeți că este o invenție
englezească, nu este așa? Nu. Regina îl servește și îi este
supusă papei. Vaticanul este instituția cea mai puternică a
planetei. Iată câte ceva din acestă bollă papală:
“Daca vreunul din indigeni sau din cei care sunt în afara
regatului Castiliei, oricine ar fi aceștia ar încerca să distrugă,
să facă trafic, să descopere sau să cunoască secretele acestui
pământ, acestora  trebuie să le fie interzisă fără nici o ezitare
autorizarea și acordul oamenilor locului în felul și modul în
care a fost scris în acest articol. ,,..care trebuie să fie observată
în afacerile maritime împotriva celor care coboară pe mal”.
Deci nimeni nu poate obține confirmarea noastră, aprobarea,
declararea sau reglementarea, dacă violează legitimitatea
acestor pagini sau este împotriva lor. Dacă cineva dorește să
facă acest lucru se va întâlni cu furia lui Dumnezeu omnipotent
și cu sfinții apostoli Petru și Pavel.”
Ați remarcat cred, că bolla papală Aeternis Regis are de-a face
cu afacerile maritime și cu cei care coboară pe uscat. Acest
lucru se datorează faptului că, din episodul biblic al arcei lui
Noe, rezultă că omenirea este încă pierdută pe mare, după
părerea stăpânilor de la Vatican. Legile maritime spun că cine
este pierdut pe mare nu are nici un drept și nu poate revendica
nici o avere sau proprietate. Toate codurile legislative de astăzi
derivă din Codul Maritim și din Legea Amiralului (sau Amiralității).
Papa deține toată puterea materială și spirituală și toate
bunurile mobile și imobile până când umanitatea care în
actualul moment rezultă rătăcită pe mare, nu se va întorce ca
să recalme drepturile sale. Atâta timp cât sistemul juridic se va
baza pe dreptul canonic, nimeni nu se va putea elibera de
această sclavie.
În baza celor spuse să analizăm cum se compune un tribunal
de astăzi:
- judecătorul este îmbrăcat în negru exact ca un popă
- restul persoanelor care compun curtea sunt îmbrăcați la fel

ca preoții dintr-o biserică
- tribunalul este biserica unde se practică ritul confesiunii
- inculpatul este chemat la bară să confeseze păcatele sale

-totul se învârtește în jurul cuvântului Trust.
-trustul este o instituție juridică sau o proprietate în care se
pot identifica 2 sau 3 figuri foarte precise:
1) Administratorul care gestionează trustul (judecătorul, sau
banca, sau o societate..)
2) Beneficiarul care este proprietarul trustului
3) Executorul, care este un liber profesionist care acționează
în interesul beneficiarului (un avocat, un notar, sau benefi-
ciarul în persoană)

Trustul este aplicat de cel putin 5 secole în țările COMMON
LOW (ANGLIA, AUSTRALIA, CANADA, AMERICA)
Din 1 ianuarie 1992 trustul a intrat în vigoare și în Europa.
Suntem toți scalvi neștiutori dispăruți în mare. Bunurile pe care
le avem nu ne aparțin, ci avem doar dreptul să le folosim.
Dacă credeți sau nu, suveranitatea noastră este doar utopie.

Legea Amiralității
Ca să înțelegeți cât mai bine ceea ce am spus până acum,
doresc să vă traduc o parte care se referă la aceste lucruri din-
tr-un interviu pe care Deve Corso i-l face lui Jordan Maxwell
DC: Cine suntem noi în realitate?
JM: Cine suntem în realitate? Adică de ce este definită erudiția

(scholar-ship în engleză)? De ce este mereu vorba de o navă
(ship)? Din cauza Legii Amiralului avem cetățean- citizen-
ship, sportivii sunt sportsman-ship, prietenia companion-ship
(sau friend-ship). De ce este mereu o navă care are legătură
cu Legea Amiralului și Dreptul Maritim? Acesta este motivul
pentru care Vaticanul se numește Santa Sede adică Holy
See adică Marea Sacră. Haideți să ne trezim și să înțelegem
cum funcționează această lume cu adevărat. Este vorba de
un înalt act de trădare față de întreaga umanitate. Când în-
cepi să îți dai seama cât a fost de manipulată întreaga rasă
umană, prostită, în așa fel încât astăzi lumea întreagă se
îngenunchiază celebrităților, oamenilor de afaceri,
conducătorilor, masonilor iar oamenii tineri sunt crescuți ca
să ucidă în războaie și care apoi sunt numiți “băieții noștri”.
Nu, asta nu. Când joci mingea la 10-12 ani atunci poți să fii
“baieții noștri”, dar când aceștia sunt militari nu mai sunt deloc
“băieții noștri” ci oameni înarmați.

DC: Permite-mi să te întreb ceva. Cine este cel mai puternic:
Papa sau Regina Angliei?

JM: Aceasta este o întrebare simplă. Regina se supune în orice
situație Papei. Regina a fost mereu supusă pentru că ea
domnește în baza „Dreptului Divin”. Divin implică faptul că
însuși dumnezeu este de acord ca ea să domnească. Acest
lucru este valabil pentru oricare prinț, rege sau aristocrat. El
vă va spune că domnește în baza Dreptului Divin al regelui.
Și cine este vocea lui dumnezeu? Papa. De aici vine celebra
frază: „Toate străzile merg la Roma.” Deci nu are importanță
despre care familie regală este vorba pentru că sunt peste
tot. Sunt ca furnicile, ca sacarafagii, sunt peste tot. Toată
aristocrația europeană este considerată așa din cauza papei,
el a decis aceste lucruri. Când papa decide că nu mai este
necesară contribuția ta, Dreptul tău Divin nu mai există și vei
avea un sfârșit urât. Ca prințesa Diana. Ești practic distrus,
se debarasează de tine. Din această cauză vine o vreme când
îți dai seama că întreaga lume funcționează ca Mafia, pentru
că mafia sunt de fapt toate guvernele, băncile, companiile far-
maceutice, corporațiile de pe acestă planetă închisoare. 

DC: Hai să ne spui ceva despre Legea Amiralului, Certificatul
de Naștere, numărul de la Cartea de Sănătate.

JM: Da. Cred că nenumărate persoane m-au auzit vorbind de-
spre aceste lucruri pentru că vi le spun de 30 de ani. Nu acum
aceste informații au ieșit la lumină, dar abia acum lumea a
început să înțeleagă ceea ce le-am spus dintotdeauna: în
lume sunt doar 2 feluri de drepturi pentru că aici sunt doar 2
elemente importante: pământul și apa. De aceea sunt doar
2 feluri de drepturi: cel care se aplică pe uscat și cel care se
aplică pe mare.

Oamenii nu știu depre aceste lucruri deși le utilizează mereu,
ca de exemplu: “Aceasta este legea pe pământ”(low of the
land), fără să își dea seama că defapt fac o distincție. De ce?
Pentru că dreptul care se aplică pe uscat este diferit față de cel
care se aplică pe apă. Dreptul Maritim se aplică în legea
monetară”. Apa este un termen care se referă la Legea Amiralului.
Iată de ce avem un Amiral în marină. De ce avem o Marină
(navy)? Pentru că secțiunea principală a unei biserici se numeste
„navata”, iată de ce avem o Marină. Ar trebui să cercetăm să
vedem ce înseamnă Amiral, de ce trebuie să fie un Amiral al
Marinei? Atunci îți vei da seama că Marina are la bază utilizarea
na velor (ships), și acum faceți legătura între scholar-ship, rela-
tion-ships, cityzen-ship.
Corpul vostru este o baterie biologică, care permite sis te mu lui
vostru nervos să funcționeze, iar sistemul nervos permite muș -
chi lor voștri să se miște. Deci sunteți o baterie biologică care
uneori se descarcă. De aceea simțiți câteodată că trebuie să
mergeți să dormiți ca să încărcați bate ria. Ceea ce este valabil
pentru o baterie este valabil și pen tru un corp omenesc. Din
această cauză când sunteți fără energie afirmați: “of, azi mă
simt ca un mort”, pentru că nu mai aveți energie. Acesta este
motivul pentru care corpul este o baterie biologică. Știți că
suntem formați din 90% apă, deci fiind apă suntem o baterie și
suntem în măsură de a reproduce viața, în timp ce spiritul tipic
uman se încarnează în corp și tră ieș te în acest corp mulțumită
acestor două elemente: apa și electicitatea.
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Când începem să înțelegem cum funcționează sectorul comercial
trebuie să căutăm în dicționarul juridic ce înseamnă termenul
comerț. Acolo veti vedea că sex (sex/6) înseamnă comerț.
Căutați și termenul de Congres pentru că vorbim mereu de
Membrii Congresului și de Congres. Ei bine vă va fi explicat
că, Congresul are legături cu sexul (sex/6), deci ambele nume
comerț și congres în dicționarul juridic se referă la sex. Prin
sex se reproduce omul, iată de ce se tratează ca comerț. Deci
toate sistemele comerțului se bazează pe reproducerea sexuală,
se produc, iar voi sunteți un produs al Legii Amiralului, din
cauza apei, pentru că apa este asociată banilor și din această
cauză voi sunteți resurse umane neambulante apte să producă
bogății pentru corporații. E o istorie de proporții inimaginabile
și mi-ar trebui vreo 3 ore ca să vorbesc mai pe larg despre
cum acest sistem bancar funcționează. Am vorbit de nenumarate
ori. Unde se găsesc băncile, băncuțele? Pe ambele margini
ale fluviilor, râurilor. Ce fac băncuțele pe un râu? Dirijează
cursul banilor curenți, pentru că banii voștri sunt un bine lichid.
Dacă există un curent se poate controla fluxul monedei curente
gestionată de băncile internaționale.
Corpul vostu este o asigurare către bursa din New York.
Guvernul federal al Statelor Unite ale Americii este o corporație
privată, este o administrație controlată de default din 1993, dar
rămâne o corporație, o proprietate privată, o societate (din oc-
tombrie 2015 această corporație este oficial în faliment, vizita
Papei în SUA a fost pentru a consfinți aceasta, notă blogger).
Toți știu cum iau ființă corporațiile și că toți pot să creeze o
corporație. Când există o corporație este nevoie de un
Președinte, un Vice-Președinte și un Secretar al Trezoreriei,
acesta este Dreptul Societar. Ei bine astăzi avem un Președinte,
un Vice-Președinte și un Secretar al Trezoreriei, iar lumea
crede că este vorba despre Președintele Americii (SUA). Nu,
nu este adevărat. El este Președintele Statelor Unite (US), NU
AL Americii. Consultați un dicționar juridic și veți vedea că
Statele Unite sunt o Corporație, o Companie Privată și că toate
corporațiile trebuie să aibă un Președinte, deci el nu este
președintele Americii (USA), ci ESTE PREȘEDINTELE UNEI
CORPORAȚII care a fost constituită în iulie 1868 (amendamentul
XIV), cunoscută precum corporația STATELOR UNITE (US).
ESTE DOAR O CORPORAȚIE. TREZIȚI-VĂ!

Toate guvernele lumii sunt corporații și toate sunt în afaceri
unele cu altele. Să vă uitați la filmul: “A cincea Putere” ca să
înțelegeți mai bine cum funcționează lumea, dacă reușiți să îl
găsiți. Tot filmul este o realitate cutremuratoare a lumii în care
trăim și despre care mulți nu sunt încă la curent. “Toată lumea
este o mare afacere”, se spune acolo. Guvernele sunt corporații
controlate de privatizați, și au toate Președinți, Vice-Președinți,
iar toate persoanele care există pe planetă sunt în posesia
acestor corporații de care aparține fiecare, numite State. Acesta
este motivul pentru care este necesar ca tu să ai un Certificat
de naștere, așa cum am arătat înainte. Certificatul de Naștere
este necesar pentru că stabilește cui aparții când se
concluzionează afacerile la bursa din NY. Când studiezi aceste
lucruri pentru 50 de ani iți dai seama cum lumea întreagă
alunecă pe o pantă rapidă fără frâne în timp ce marea majoritate
a oamenilor nu au habar de ceea ce se întâmplă. Nimeni nu le-
a explicat nimic, nimeni nu le spune nimic, și nimic din toate
acestea nu au de-a face cu baschetul sau fotbalul, cel puțin
până nu trebuie să ajungi în tribunal. Acolo trebuie să ai un
apărător legal. Acolo vei plăti pentru ignoranța ta. Acolo vei
plăti cuiva care a studiat aceste lucruri și dacă nu se termină
bine vei ajunge în pușcărie. Și de ce se întâmplă acest lucru?
Pentru că corpul tău este o baterie, iar prezentându-te în
tribunal înseamnă că va fi cineva care trebuie să plătească,
deci vorbim despre Dreptul Maritim. De aceea când ai de-a
face cu tribunalul, cu legea se spune că “ești în ape agitate”. Îți
vei plăti datoria față de societate pentru că ești în ape agitate.
Dacă nu vei plăti va trebui să fie cineva care te va salva,
pentru că cetățenia ta, citizen-ship se scufundă, are probleme
și atunci cineva te va salva (bail-out).
Dacă nimeni nu te va salva, bateria ta biologică va fi pusă într-
o celulă. Mi-au trebui 50 de ani ca să înțeleg aceste lucruri pe
care le spun dintotdeauna. În timp ce alții se duceau la fotbal,
în parc, la reustaurante eu stăteam să studiez și să înțeleg
aceste mecanisme despre care oamenii nu înțeleg ce zic. Nu
este plăcut ce se va întâmpla în anii următori și prefer să nu
știți. Toate aceste lucruri erau în filmul Dracula. Cine era
Dracula? Unul care sugea sângele, un demon diabolic și
depravat. Dar care era singurul lucru de care îi era frică, care îl
teroriza?  Singurul lucru care îl teroriza era răsăritul soarelui.
Când soarele se ridica pe cer sclipind, atunci era sfârșitul său.
Deci.. iluminați lumea și începeți să arătați lumina adevărului
persoanelor neștiutoare, lucru care se verifică acum. Așadar
este această illuminare ceea ce acești Dracula, acești scarafagi
au frică și sunt terorizați: le este frică că rasa umană se
trezește și își dă seama de cum a fost sclavă, uzată, din prima
sa zi pentru mii de ani. 

Este acesta trucul care a funcționat mereu stând în mâinile pa-
tronilor care posedă rasa umană, în timp ce oamenii se târăsc
încă în fața starurilor, al papei, fără să își dea semama că
acesta este trucul. Acesta este trucul și funcționează. Nu are
nici o vină pentru că funcționează.

Sper că în aceste rânduri am reușit să sintetizez motivul pentru
care voi sunteți numiți Stat. Termenul de Stat este doar un
cuvânt juridic pentru că Statul este reprezentat de oamenii
care îl formează. De aceea se spune că TU aparții unui stat,
pentru că de fapt TU ești un bun, o valoare reprezentată de
Certificatul de Naștere, un scalv încă de la naștere, pe care
statul îl vinde și îl joacă la Bursă ca să obțină bani pe care îi vei
plăti TU deși nu îi folosești. Certificatul de Naștere cu care
Statul garantează împrumutul pe care îl face se referă la faptul
că TU ȘI NOI TOȚI ne angajăm să plătim datorii pe care nu le-
am făcut niciodată. De aceea tu ești mereu impozitat și ți se
fură banii din buzunare pentru că în baza Certificatului de
Naștere, Statul a garantat că tu vei plăti aceste împrumuturi,
clar, nu? Tu aparții acelui stat care vrea război și tu îl faci
pentru că fără să știi tu ești de acord cu ceea ce zice capul
Corporației numită Stat, adică Președintele. 

Țara România care aparține Statului Român, ce este o corporație
înregistrată la SEC! Organele represive ale Statului sunt Jan-
darmeria care este membră a EUROGENFOR, ORGANISMUL
REPRESIV al lui MES (Mecanismul de Stabilitate Europeană).
În baza acestui organism care înrobește statele lăsându-le
fără suveranitate națională, jandarmeria are dreptul să te
omoare în orice situație fără să fie nevoie să dea explicații
cuiva despre ceea ce a făcut.( exemplu este Pungești). Jan-
darmeria deși pare că depune jurământul pentru a apăra
poporul român apără în realitate Statul de poporul român, și
aceasta este o chestiune de netolerat. Dar…toți dorm și în
ignoranța lor cred că cei ca mine nu știu ce spun….Oricum eu
am conștiința împăcată pentru că în ciuda amenințărilor pe
care le primesc eu v-am spus ADEVĂRUL ÎNTOTDEAUNA.
Sunteți voi cei care nu înțelegeți și nu vreți să credeți aceste
lucruri care par fantezii datorită preconcepțiilor, îndoctrinării,
datinilor și felului în care sistemul v-a făcut să gândiți în școlile
lor, NU PENTRU CĂ CEEA CE SPUN NU ESTE ADEVĂRAT.
Rețineti câteva lucruri:
1) Dacă tu nu știi de existența anumitor lucruri sau nu crezi când

le afli, aceasta nu însemnă că ele nu există.
2) Orice minciună repetată la infinit devine adevăr.
3) ADEVĂRUL este mai presus de orice preconcepție sau

învățământ religios sau laic.
Deci să concluzionăm:
Oamenii, ca și ființe vii, vin cu drepturi depline pe această
planetă, au liberul arbitru de a face tot ce vor fără a afecta însă
liberul arbitru al altuia, au dreptul să folosească liber mediul,
să-și construiască un adăpost (casă), să-și producă hrana, să
se folosească de resursele naturale (dar fără a influența negativ
pe ceilalți). Nu au stăpâni și nici obligația de a ceda din munca
lor (tribut, impozit, etc.), o pot face după libera lor dorință și în
cuantumul dorit.
Deci o ființă vie este suverană, poate să nici nu aibă un nume,
dar asta nu înseamnă că nu trăiește și nu există, pe când o
persoană ce este înregistrată cu nume și cod numeric (CNP),
nu este liberă ci se supune legilor și celor care au făcut aceste
legi, devine o marfă de schimb, un sclav, un simplu număr la
evidența populației, atât.

Elita care conduce această planetă din umbră și acționează
prin intermediul autorităților, reușește să creeze o ”dublură” a
persoanelor naturale ființe vii, creînd persoane artificiale, fictive,
care nu mai au drepturile persoanei vii, ci sunt supuse legislațiilor
create de această elită.
Prin înșelăciune persoanele naturale ființe vii, își cedează
toate aceste drepturi (se identifică cu) persoanelor artificiale,
fictive. Cel mai simplu de înțeles exemplu este înființarea unei
firme. Aceasta primește statut de persoană juridică, chiar dacă
în spate nu există o persoană vie naturală. Persoanele create
astfel pierd o mare majoritate din drepturile persoanei naturale
vii, ba mai mult, primesc foarte multe obligații (prezentate
adesea ca drepturi) precum, trebuie să ceară permisiunea
pentru tot ce fac (avize, autorizații de construcție, de demolare
etc.), trebuie să plătească impozit din munca lor pe proprietăți,
trebuie să se supună autorităților, să lupte în războaiele lor etc.
Certificat constatator al născutului viu, contra certificat de
naștere (a persoanei), acesta e schimbul prin care suntem
înșelați inițial.
Certificatele de naștere devin apoi titluri de stat, adică sunt
tranzacționate de stat și primesc o contravaloare în bani.

Există mai multe nivele de pierdere a drepturilor naturale, iar
acestea sunt evidențiate diferențiat în funcție de speța actelor
în care este implicată persoana. Oamenii acceptă pur și simplu
faptul că trebuie să plătească impozit dacă acesta este prevăzut
prin lege, fără să investigheze următoarele detalii :

• ”Capitus Diminutio Minima” - când numele este prezent pe
documente cu primele litere scrise cu majuscule (Nume
Prenume), e folosit atunci când relațiile de familie ale unui
om au fost schimbate, reprezintă o pierdere minimală de
drepturi .

• ”Capitus Diminutio Media” - când apare numele de familie
cu litere majuscule, iar prenumele doar cu prima literă
majusculă (NUME Prenume) e folosit atunci când un om își
pierde drepturile de cetățenie, dar nu și dreptul său la liber-
tate, acest lucru înseamnă că puteți fi amendat, penalizat,
dar nu înrobit sau închis.

• ”Capitus Diminutio Maxima” - când întregul nume e scris cu
majuscule (NUME PRENUME), e folosit atunci când se
schimbă condiția omului de la libertate la sclavie, aceasta
înseamnă că toate drepturile cetățenești și de familie sunt
cedate, puteți fi amendat, arestat și închis sau dat în robie
pentru orice sumă și durată la cheremul autorităților de stat.

Verificați-vă deci modul în care este trecut numele vostru pe
diferite acte sau documente, este important să știți în ce
măsură vă atrage răspunderea sau ce drepturi mai aveți în re-
spectiva speță.

Interpretarea unor termeni folosiți în actele oficiale sau de
către autorități :
• subsemnat = sub semnătura statului
• înregistrat = cedat regelui
• registru = evidența regelui
• înțelegi = între legi
• arestat = ale statului

Leonard Chesca - oct. 2016
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

LOCALITĂȚI DIN ROMANIA de:   Adi Botea

ORIZONTAL:

Localităţi din România

VERTICAL:
1) Etnici germani din Transilvania - A

înfrâna o pornire. 
2) Manta militară la romani - Corp de

clădire secundar. 
3) A străluci în lumină - Desfacere în

bucăţi.
4) În seara zilei de ieri - Plantă erbacee

numită şi floarea văduvelor. 
5) A alunga păsările cu un sunet spe-

cific - Neamţ. 
6) Imens - Turbare. 
7) Prima notă pe portativ - Pericol.
8) Gaz de sond˘a - Solide. 
9) Condimentaţi cu sare - De culoarea

măslinei. 
10) Inestetic - Cofe. 
11) Semn diacritic în formă de virgulă

(var.) - Macagiu.

Dicţionar: ABOLLA, RUIN, UŞUI,
ETAN, SIDILĂ.

POVESTEA ZILEI  DE NAŞTERE.
TOATA LUMEA TREBUIE SĂ O AFLE!

Celor născuţi pe data de 1, 10, 19, sau 28 a oricărei luni le core-
spunde cifra 1.

Celor născuţi pe data de 2, 11, 20, sau 29 a oricărei luni le core-
spunde cifra 2.

Celor născuţi pe data de 3, 12, 21, sau 30 a oricărei luni le core-
spunde cifra 3.

Celor născuţi pe data de 4, 13, 22, sau 31 a oricărei luni le core-
spunde cifra 4.

Celor născuţi pe data de 5, 14, sau 23 a oricărei luni le core-
spunde cifra 5.

Celor născuţi pe data de 6, 15, sau 24 a oricărei luni le core-
spunde cifra 6.

Celor născuţi pe data de 7, 16, sau 25 a oricărei luni le core-
spunde cifra 7.

Celor născuţi pe data de 8, 17, sau 26 a oricărei luni le core-
spunde cifra 8.

Celor născuţi pe data de 9, 18, sau 27 a oricărei luni le core-
spunde cifra 9.

Cifra 1
Nativii cu cifra 1 sunt inteligenţi, abili, amuzanţi, deschişi, oneşti,
harnici şi muncitori, dar şi încăpăţânaţi, geloşi, cheltuitori şi au-
toritari. Caută să ducă un stil de viaţă cât mai independent şi
sunt foarte încrezători în sine. Majoritatea se îndrăgostesc de
foarte tineri, dar se căsătoresc abia târziu în viaţă. Sunt per-
soane plăcute şi, din acest motiv, foarte populare.
Fac pereche bună cu nativii cu cifrele 3, 5 şi 7
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 4, 6 şi 8.

Cifra 2
Planeta guvernatoare a acestor nativi este Luna, care le conferă
multă carismă, talent artistic, dar şi bune abilităţi de comunicare
verbală. Sunt persoane visătoare, schimbătoare şi, din păcate,
nesigure. Nativii cu cifra 2 sunt însă şi foarte adaptabili, aşa că
se acomodează repede la orice împrejurări de viaţă. Pot
îmbrăţişa o carieră de succes în domeniul artistic, fie că este
vorba de pictură, de muzică, de teatru sau de literatură. Femeile
sunt foarte responsabile şi familiste, dar bărbaţii tind să fie mai
arţăgoşi şi mai conflictuali, inclusiv cu persoanele apropiate.
Singurii nativi cu care fac pereche bună sunt cei cu cifrele 2, 5
şi 9!

Cifra 3
Sunt persoane reci şi de cele mai multe ori egoiste, dar şi foarte
ambiţioase, harnice, luptătoare şi credincioase. Nu sunt foarte
sociabile, dar prieteniile pe care le leagă sunt durabile. Sunt firi
respectoase, dar dificile. Bărbaţii sunt materialişti, dar şi
generoşi şi implicaţi în chestiunile familiale. Femeile sunt mai
docile şi mai supuse, mai ambiţioase şi mai harnice.
Fac pereche bună cu nativii cu cifrele 1, 3 şi 5.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 6 şi 9.

Cifra 4
Nativii cu cifra 4 sunt încăpăţânaţi, foarte harnici şi muncitori,
cerebrali şi calmi, şi sunt înzestraţi cu foarte bune abilităţi de
comunicare. Sunt inimoşi, răbdători şi echilibraţi. Cel mai mare
dezavantaj este că tind să fie ghinionişti în toate aspectele de
viaţă, iar caracterul lor puternic şi sinceritatea le pot atrage mulţi
duşmani. Femeile sunt pasionate de studiu şi pot avea înclinaţii
artistice. Bărbaţii sunt mai risipitori şi mai independenţi, dar şi
foarte loiali şi darnici. Atât femeile cât şi bărbaţii născuţi sub
semnul cifrei 4 tind să se îndrăgostească de tineri, dar nu îşi în-
temeiaza o familie decât în etapele mai târzii de viaţă.
Fac pereche bună cu nativii cu cifrele 5, 6 şi 7.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 1 şi 8.

Cifra 5
Sunt persoane populare, sociabile şi sunt buni afacerişti. Se
remarcă mai ales prin spiritul lor întreprinzător foarte dezvoltat
şi prin umorul de care dau dovadă în orice situaţie. Punctul lor
slab este nestatornicia. Nu sunt bine angrenaţi în relaţiile cu fa-
milia şi nici loiali faţă de partenerul(a) de viaţă. Sunt cam egoişti
şi pun mare preţ pe propriul confort şi pe propria libertate.
Fac pereche bună cu nativii cu cifrele 6 şi 8.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 1, 2 şi 9.

Cifra 6
Sunt foarte carismatici şi sunt foarte buni(e) amanţi/amante.
Gustă viaţa din plin, sunt aventuroşi şi privesc orice experienţă
de viaţă ca pe o oportunitate de a-şi lărgi orizonturile. Sunt em-
patici, calzi şi seducători, şi au parte de mult noroc. Femeile se
pot căsători foarte devreme. După ce se aşază la casa lor,
bărbaţii pot deveni soţi iubitori şi taţi devotaţi şi responsabili.
Fac pereche bună cu nativii cu cifrele 4 şi 5.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 1, 6 şi 9.

Cifra 7
Nativii cu cifra 7 sunt realişti, încrezători, optimişti, dar foarte
temperamentali. Pot manifesta înclinaţii pentru artă şi au o sete
insaţiabilă de cunoaştere. Sunt familişti şi iubitori, dar tind să
aibă ghinion în relaţiile de cuplu. Chiar dacă ajung să-şi
îndeplinească toate visurile, se pot simţi nefericiţi şi neîmpliniţi
pe plan interior. Îşi fac griji din orice şi detestă incertitudinea.
Dacă mariajul culminează cu divorţ, pot alege să rămână celi-
batari.
Fac pereche bună cu nativii cu cifrele 1 şi 4.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifra 2.

Cifra 8
Au o personalitate foarte puternică şi sunt descurcăreţi,
maleabili şi pragmatici. Nu pun mare preţ pe studiu, ci preferă
mai degrabă să înveţe direct din experienţele de viaţă. Pun
mare preţ pe onoare şi corectitudine, şi taxează actele de ne-
dreptate. Preferă să lupte pentru dreptatea lor decât să se lase
umiliţi. Au prieteni puţini, dar foarte apropiaţi. Sunt rezervaţi din
fire, ţin foarte mult la intimitatea lor şi au tendinţa de a se însin-
gura în etapele de viaţă dificile. Se căsătoresc târziu, dar mari-
ajul este de regulă foarte prielnic pentru ei. Sunt disciplinaţi,
curajoşi, ambiţioşi şi loiali.
Fac pereche bună cu nativii cu cifra 5.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 1, 4 şi 8.

Cifra 9
Aceşti nativi sunt foarte puternici atât pe plan fizic cât şi psihic.
Ţintesc mereu foarte sus şi luptă din răsputeri să ajungă acolo
unde şi-au propus. Sunt foarte ambiţioşi şi muncitori. Impun re-
spect şi sunt tranşanţi în relaţiile cu ceilalţi. Sunt integri şi nu
tolerează nedreptatea. Bărbaţii sunt bătăioşi atât în sens ab-
stract cât şi concret; în adolescenţă, tind să se implice în multe
conflicte şi confruntări fizice. Sunt prieteni şi parteneri loiali şi
foarte devotaţi. Atât femeile cât şi bărbaţii sunt familişti, răbdători
şi de încredere.
Fac pereche bună cu nativii cu cifra 2.
Cei mai potriviţi pentru ei sunt nativii cu cifrele 3, 5, 6 şi 9.
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* Eminem
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BANCURI
• Ea catre el:

- Logodnicul lui Lili este mult mai tandru decat tine, ii
spune mereu
"perla mea"!
- El este bijutier. Eu sunt ginecolog. Cum ai vrea sa-ti

spun?

• Sa-i dea curaj pacientului, stomatologul ii ofera inainte
de a-i  scoate maseaua, cateva pahare de palinca, dupa
care il intreaba:
- Ei, cum stam acum? Avem curaj?
- Ohoooo! Sa indrazneasca cineva sa se apropie de
maseaua mea!

• Barbatul este singura fiinta din univers care mai degraba
ar muri  pentru femeia iubita decat sa traiasca cu ea!

• Doi prieteni stau de vorba:
- De ce esti suparat?
- M-am certat cu sotia mea.
- De ce?
- Nu ne intelegem in legatura cu concediul. Eu vreau in
Thailanda. Ea vrea sa vina cu mine...

• Amenda este taxa pentru ceea ce ai facut gresit.
Taxa este o amenda pentru ceea ce ai facut bine.

• El: Dacă te ating, ce faci?
Ea: Îl strig pe bunicu...
El: Dacă te sărut, ce faci?
Ea: Îl strig pe bunicu...
El: Dacă te dezbrac, ce faci ?...
Ea: Îl strig pe bunicu...
El: Dar de ce tocmai pe bunicu?
Ea: E surd...

• Ieri, nevasta-mea a venit acasa cu un vibrator si striga,
fluturandu-l
in fata mea:
- Nu mai am nevoie de tine, intelegi? Nu mai am nevoie
!!!
- Ei, bine, ia ghiciti cine a trebuit sa-i monteze bateriile...

• Poliţia londoneză prinde un ţigan care furase o sută de
mii de lire şi încearcă să afle unde a ascuns ţiganul banii.
Deoarece ţiganul nu da semne că ar cunoaşte limba
engleză, poliţia aduce un translator român, unul bulgar,
altul polonez. Încearcă polonezul să scoată o vorbă de
la el însă nu reuşeşte. Încearcă şi bulgarul, ţiganul tace
chitic. Vine şi românul şi îl întreabă:
– Unde ai ascuns banii?
Ţiganul îi răspunde:
– Nu spun nimic.
Văzând unul din poliţiştii englezi că acesta dă din cap
negativ dar totuşi este dispus să vorbeasca prin trans-
latorul român, îi pune un revolver la cap şi îi transmite
prin român:
– Dacă nu spui unde sunt banii, acest revolver o să se
descarce din greşeală şi toţi creierii tăi o să îmi decoreze
biroul.
Ţiganul speriat începe să turuie:
– Gata, spun tot, opriţi-vă! Banii sunt în rulota mea
ascunsă în parcul central, imediat după pod, în spatele
copacilor.
La care românul le traduce englezilor:
– A zis că nu îi este frică de moarte.

• Anunţ într-o instituţie: "ATENŢIE! În caz de incediu,
părăsiţi clădirea înainte de a comenta despre asta pe
Facebook!"

• Bulă cu bunică-su' prin grădină.La un moment dat, Bulă
vede un pom.
- Bunicule, ce fructe sunt acelea?
- Cireşe negre.
- Păi ... şi de ce sunt roşii?
- Fiindcă sunt încă verzi.

• -  Daca iti latra cainele la usa din spate si nevasta tipa
la usa din fata, cui dai drumul in casa prima data ?   
-  Cainelui,  normal, ca el o sa taca dupa ce intra... 

• Un oligarh rus, cu un Mercedes ultimul racnet, este oprit
din trafic de un politist. In spatele lui mai opresc o
ambulanţă şi o masina de pompieri.
Poliţistul intreaba:
- Astea pentru ce sunt?
- Va cunosc eu...Acusi incepi: unde ti-e trusa medicala?,
unde ti-e stingătorul?...

• Un bancher evreu isi insoara baiatul.
– Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta
ta.. Imi dau brusc seama ca nu ti-am spus multe lucruri
despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia ta, tre-
buie sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti
degetele de la mana?
– Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc .
– Nu, fiule, stai sa-ti explic: exista degetul calatoriei, al
directiei, al placerii, al casatoriei si al distinctiei.
– Ah, nu stiam asta, tata.
– Degetul calatoriei este degetul mare, care iti permite
sa faci autostopul; degetul directiei – indexul – il intinzi
ca sa indici un anumit lucru; degetul casatoriei – inelarul
– pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic
– pe care-l ridici cand bei cafea.
– Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii.
– Ah, Simon, l-am lasat pe cel mai bun la sfarsit. Degetul
placerii este degetul mijlociu, cel mai lung si mai frumos.
Pentru placere, fiule! Il umezesti cu limba si… numeri
bancnotele!

• Sotul si sotia stau in fata televizorului si se uita la ̀ Animal
Planet`. Redactorul emisiunii: 
- Acum vedeti o pereche superba de elefanti. La elefanti
actul sexual dureaza aproximativ 2 ore. 
Sotia sare la sot: 
- Ai auzit?! 
Redactorul: 
- Acum vedeti o pereche de hipopotami. La hipopotami
actul sexual dureaza aproximativ o ora si jumatate. 
Sotia: 
- Ai auzit!? Asa mai inteleg si eu! 
Redactorul: 
- Acum avem in cadru o pereche de reni nordici. La reni,
datorita climei reci, actul sexual dureaza maxim 30 se-
cunde. 
Sotul catre sotie: 
Ai auzit?! Acum ce mai zici? 
Sotia: 
- Prostule! Uite-te la el ce COARNE are!

• Patronul unei companii discuta cu un tanar care cauta
de lucru: 
- In primul rand, firma noastra este foarte obsedata de
curatenie, zice patronul.
V-ati sters picioarele pe covoras inainte de a intra aici?           
- O , da! Bineinteles....    
- In al doilea rand, continua patronul, cerem colaborato-
rilor nostri sinceritate.
Nu exista nici un covoras la  intrare....

• Sotia: Ai mancat ? 
Sotul: Ai mancat ? 
Sotia: Ma imiti ? 
Sotul: Ma imiti ? 
Sotia: Te iubesc ! 
Sotul: Da, am mancat !

• O blondă se plimba liniştită, când, deodată, vede o
maşina fără şofer, care se deplasa cu vireza mica.
Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage frâna de
mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un
bărbat foarte atrăgător. 
- Începuse să  meargă singură, dar am sărit în ea şi am
tras frâna de mână! spune ea, foarte mândră de isprava
ei. 
- Ştiu... Eu o  împingeam!

• Astăzi i-am adus soţiei mele flori. Acum când stau cu
ele în faţa uşii nu îmi mai amintesc de ce le-am luat: s-
a purtat ea bine sau m-am purtat eu rău?!
În spatele fiecărei femei supărate e un bărbat care habar
n-are ce-a făcut.
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DIVERSE

GESTURI CU SEMNIFICAŢII DIFERITE,
ÎN FUNCŢIE DE ZONA GEOGRAFICĂ!

Braţele pot transmite informaţii care ne ajută să „decodificăm”
intenţiile şi sentimentele celorlalţi.
Unul dintre cele mai bune mijloace de a intra în contact cu
cineva este să îi atingem braţul acelei persoane, undeva între
cot şi umăr. Este înţelept să evaluăm preferinţele personale şi
cul  turale ale acelei pesoane înainte de a face acest gest.

În zona Mediteranei, în America de Sud şi în ţările arabe,
atingerea este o componentă importantă a comunicării şi
armoniei sociale.
Iar dacă atingerea umană este atât de intim implicată în comu-
nicare, atunci când nu se manifestă între doi oameni, ar trebui
să ne întrebăm care ar fi cauza.
Copiii au nevoie de atingerile drăgăstoase ale părinţilor,
pentru a creşte simţindu-se în siguranţă, adulţilor le prinde
bine o îmbrăţişare din când în când.
Dar pe cât de puternică şi de eficientă poate fi o îm bră ţişare
pentru a obţine unele favoruri şi a îmbunătăţi relaţiile personale,
uneori acest gest poate fi interpretat ca o invadare a spaţiului
personal.
În lumea „nebună” şi uneori lipsită de toleranţă în care trăim, o
îmbrăţişare plină de bune intenţii poate fi interpretată şi ca un
avans sexual.
Observarea atentă şi interpretarea comportamentului celor
pe care îi întâlnim ne va ajuta să evaluam dacă într-o
anumită situaţie este potrivită sau nu o îmbrăţişare.
Este bine ca atunci când intâlnim pe cineva pentru prima dată
să adoptăm o atitudine cordială, ţinând braţele relaxate, cu
partea exterioară expusă şi palmele vizibile, în loc să oferim o
„îmbrăţişare călduroasă”. Este o modalitate foarte puternică de
a transmite mesajul „ Salut, am intenţii bune!”. În acest fel
putem induce o atitudine relaxată, facilitând continuarea discuţiei.
În America Latină, de exemplu, ne putem confrunta cu un
abrazo – o îmbrăţişare scurtă între doi bărbaţi, care face parte
din tradiţie şi înseamnă „Îmi eşti simpatic”. În timpul acestui
gest, piepturile celor doi se ating, iar braţele fiecăruia cuprind
spatele celuilalt.
Din pacate, sunt destui oameni care resping acest gest sau
se simt foarte ciudat atunci când sunt nevoiţi să îl facă,
deşi poate însemna afecţiune şi empatie.
Puţină curtoazie şi empatie înseamnă foarte mult în orice
cultură, de aceea este bine să învăţăm să facem acest gest în
mod corect. Iar aceasta nu diferă foarte mult de a învăţa cum
să dăm mâna în mod corect.
Ca o concluzie - nu avem nevoie să ştim foarte multe lucruri
despre cultura celor cu care ne întâlnim atunci când un simplu
gest făcut în mod corect poate sugera bunăvoinţă, ne poate
face plăcuţi, putem iniţia o discuţie, iar persoana din faţa noastră
devine deschisă şi cordială.

Despre China
Ce știm noi despre China? Că este o țară foarte poluată, că are
1,300 miliarde de locuitori.
Dar, țară a contrastelor și misterelor, China cunoaște tradiții și
cutume care pot uneori să ne tulbure complet. 
Iată câteva lucruri uimitoare, mai puţin știute, și veți înțelege
mai bine de ce unele sunt ieșite din comun.

- Oamenii cei mai bogați din China iși pot plăti sosiile pentru a
merge la închisoare în locul lor.

- Cel mai lung ambuteiaj din China s-a întins pe 100 de kilometri
și a durat 12 zile.

- China este cea mai mare putere economică din lume, înaintea
Statelor Unite ale Americii.

- Consolele jocurilor tradiționale au fost interzise în această
țară până în 2015.

- Circa 29% din poluarea orașului San Francisco vine din Chi-
na.

- 100 milioane de chinezi trăiesc cu doar 1 dolar/zi.
- Sunt mai mulți vorbitori de engleză in China decât America.
- A respira aerul din Beijing pe durata unei zile echivalează cu

fumatul a 21 de țigări/zi.
- Dacă populația din China s-ar alinia în spatele nostru, această

linie nu s-ar termina niciodată din cauza nivelului ridicat de
reproducere.

- În regiunile rurale, anumite posturi de poliție folosesc mai
degrabă gâște decât câini pentru pază.

- În 1973, Mao Zedong dorea să trimită 10 milioane de
chinezoaice ca să provoace o explozie în SUA.

- Chinezii construiesc continuu imobile uriașe ca să-i păstreze
pe muncitori ocupați, dar acestea sunt în mare parte nelocuite
(considerate adevărate metropole fantomă).

- Un bărbat chinez a fost condamnat la 12 ani închisoare pentru
că a omorât și a mâncat ultimul tigru indochinez. El a afirmat
că nu a fost decât un act de autoapărare.

- Yangshuo este unul dintre locurile cele mai frunoase din Chi-
na.

- 7 din 10 studenți care vor să studieze în străinătate nu se mai
întorc niciodată în țara lor, cea mai mare parte emigrând în
Statele Unite.

- Până în 2025, se preconizează construirea în China a 10
orașe de talia New-York-ului.

CODURILE SECRETE ALE IPHONE
În articolul ce urmează iți voi dezvalui câteva secrete ale
telefonului tău Iphone, prin intermediul cărora iți vei cunoaște
mult mai bine telefonul!

Iată care ar fi acelea:
• Apel cu număr ascuns – simplu, tastează #31# înaintea

numărului apelantului şi acesta nu îţi va putea vedea numărul.
• *#30# Permite să să afli numărul de pe care ești apelat.
• Semnal puternic – tastează *3001#12345#. Acum va apărea o

lista de opţiuni, însă nu le lua în calcul, ţine apăsat butonul
de on/off. Când s-a aprins ecranul, apasă butonul home
(acasă)până când apare ecranul principal. Liniuţele de semnal
se vor înlocui cu cifre. Între -40 şi -80 arată că ai un semnal
puternic. Sub aceste valori, arată un semnal slab. Dacă ai în
jur de -140 este minunat. 

• Numărul unic de identificare– ştiai că orice telefon are un
număr unic de identificare? Tastează *#06# şi acesta va
apărea pe ecran.

• Poţi afla unde ajung mesajele – îţi pot adresa o întrebare?
Credeai că mesajele ajung de la un telefon la altul? Dacă
răspunsul este da, îţi poţi spune că te înşeli. Există un
mediator şi poţi află cine este acesta, tastând *#5005*7672#
după care apelezi.

5 TRUCURI SIMPLE PENTRU UŞURAREA
FOLOSIRII TELEFOANELOR INTELIGENTE

1. Picura un strop de apa pe lentila camerei telefonului ca sa
ajustezi rapid focalizarea acesteia. Multe telefoane sunt
rezistente la apa, iar picatura de apa serveste pe post de
lentila focalizanta.

2. Asaza telefonul intr-un pahar din sticla pentru a amplifica
volumul audio atunci cand asculti muzica. Astfel elimini nevoia
de a mai cumpara si boxe portabile.

3. Folosirea touchscreen-ului telefonului necesita multa precizie,
iar uneori degetele sunt prea mari pentru anumite operatii de
finete. Este usor, in schimb, sa-ti confectionezi propriul
accesoriu stylus din folie de aluminiu. Poti folosi apoi accesoriul
pentru desen si tastarea rapida pe touchscreen. Multe
telefoane sunt fabricate din sticla rezistenta la zgariere, asa
ca nu trebuie sa-ti faci griji in aceasta privinta.

4. Vrei sa tii telefonul in pozitie fixa si nu ai stativ? Nicio
problema, rabateaza bratele ochelarilor, asaza-i pe masa si
fixeaza telefonul pe pozitie intre bratele acestora.

5. Flash-ul camerei telefonului poate fi transformat in lanterna,
cu totii stim asta. Dar exista un mod simplu de a amplifica
aceasta lumina indeajuns cat sa ilumineze intreaga incapere
la fel ca un bec omnidirectional. Tot ce trebuie sa faci este sa
asezi deasupra flash-ului camerei o sticla transparenta!
Efectul este grozav.
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SĂNĂTATE

CORPUL SE REÎNNOIEŞTE O DATĂ LA 7 ANI 
– CE MODIFICĂRI SE PETREC ÎN FIECĂRE ETAPĂ!

Începând de la naştere şi până
la vârsta de 7 ani
De la naştere şi până la împlinirea
vârstei de 7 ani, copilul dobândeşte
doar o cunoaştere orizontală a
lumii, iar simţurile sale sunt în plin
proces de dezvoltare. Copilul
dezvoltă o conexiune puternică
cu mama, iar primele senzaţii
trăite sunt legate de vederea chip-
ului şi auzirea vocii mamei,
gustarea laptelui acesteia şi

simţirea căldurii corpului ei. Acest ciclu primar se încheie odată ce copilul începe să cunoască mai
bine lumea exterioară.
Stadiul dintre 7-14 ani
Pe durata acestei etape, copilul dezvoltă o conexiune puternică cu tatăl şi capătă şi o cunoaştere
verticală a lumii. Personalitatea copilului se dezvoltă foarte mult în această etapă, iar tatăl devine
un aliat de încredere în cunoaşterea lumii exterioare mediului familiei.
Stadiul dintre 14-21 de ani
În preajma vârstei de 14 ani, copilul începe să se revolte împotriva societăţii. Această etapă de
viaţă marchează cea mai puternică dezvoltare intelectuală şi instalarea crizei adolescentine.
Tinerii se opun normelor societăţii şi caută să schimbe lumea prin acte de răzvrătire. Revolta se
manifestă mai ales prin încălcarea regulilor, încercarea de a-şi câştiga un grad mai mare de
independenţă, aderarea la grupuri sociale marginale, însuşirea de idei anarhiste şi desconsiderarea
valorilor învechite.
Stadiul dintre 21-28 de ani
Acest stadiu marchează stingerea conflictului cu societatea şi depăşirea perioadei de revoltă.
După ce eşuează în tentativele lor de a schimba lumea, în această etapă oamenii se integrează
în societate şi năzuie să-şi întreacă părinţii pe toate planurile. Printre altele, începe căutarea unei
slujbe mai bune decât cea ocupată de părinţi şi a unei locuinţe mai ofertante. La această vârstă se
înfiripă şi dorinţa de întemeiere a unei familii mai fericite decât cea de provenienţă, iar acest
deziderat culminează de regulă cu căsătoria.

Încheierea primului cadran al ciclurilor de 7 ani
Împlinirea vârstei de 28 de ani marchează intrarea individului în cel de-al doilea cvadrant de viaţă.
Stadiul dintre 28-35 de ani
În această perioadă, individul se concentrează tot mai mult asupra propriei familii şi, de regulă,
decide să achiziţioneze o locuinţă mai bună şi o maşină nouă în vederea venirii, sau odată cu
venirea pe lume a unui copil. Totuşi, dacă individul nu a depăşit în întregime primele 4 cicluri a
câte 7 ani, pot interveni conflicte ce pot duce la destrămarea familiei întemeiate. Dacă perioada
de conexiune cu mama a fost marcată de conflicte sau de traume, pot interveni conflicte în special
în planul relaţiilor cu rudele de sex feminin (soacră, fiică, nepoate, surori). Dacă perioada de
conexiune cu tatăl a fost afectată în copilărie şi preadolescenţă, pot izbucni conflicte în special cu
rudele de sex masculin (socru, fiu, nepoţi, fraţi). Dacă individul nu a tranşat în totalitate revolta cu
societatea în perioada adolescenţei, se poate ca acesta să se revolte din nou în această etapă de
viaţă, fapt care poate avea drept consecinţe pierderea slujbei sau divorţul.
Stadiul dintre 35-42 de ani
În această perioadă, individul o ia din nou de la capăt. După traversarea crizei anterioare, acesta
învaţă din propriile greşeli şi foloseşte învăţăturile desprinse în scopul reconstruirii celui de-al
doilea ciclu de viaţă. De regulă, individul petrece mai mult timp împreună cu familia şi părinţii, iar
persoanele divorţate pot începe să-şi caute alţi parteneri de viaţă. Au loc îmbunătăţiri şi pe planul
relaţiilor sociale.
Stadiul dintre 42-49 de ani
În această etapă, individul încearcă să se impună în societate, iar nucleul vieţii sale devin mariajul
şi copiii. Acest stadiu dă naştere la alte două tipuri de comportamente. Dacă individul pune accent
pe aspectul material, va căuta să strângă mai mulţi bani, să capete mai multă putere şi să-şi
asigure un grad mai bun de confort. Dacă individul pune un accent mai mare pe aspectul
intelectual, atunci caută să se cultive, să fie mai bine informat şi să-şi întregească şi întărească
personalitatea. Stadiul culminează cu o criză identitară şi cu căutarea de răspunsuri la întrebări
existenţiale tot mai dificile.
Stadiul dintre 49-56 de ani
Acest stadiu marchează o creştere spirituală importantă, iar individul se preocupă tot mai mult de
valorile nemateriale şi de conectarea la aspectele nepieritoare ale universului. Aceste căutări
spirituale pot continua până la moarte.
Încheierea celui de-al doilea cvadrant al ciclurilor de 7 ani
Nota 1
Existenţa individului continuă în aceleaşi cicluri de 4x7 ani, dar experienţele sunt trăite la un alt
nivel şi sunt tranşate cu mult mai multă profunzime. Cu toate acestea, fiecare stadiu în parte
aduce în prim plan aceleaşi probleme şi preocupări.
Nota 2
Uneori, individul poate alege să ocolească etapa de căutare şi creştere spirituală dintr-o frică
exacerbată de moarte. Neîncheierea acestei etape poate duce însă la erodarea tuturor valorilor,
rolurilor şi ideologiilor însuşite şi, implicit, la traversarea din nou a fazelor de viaţă anterioare.

LEGUMA CARE TE PUNE PE PICIOARE DUPĂ ORICE BOALĂ!
Sfecla roşie se numără printre
cele mai sănătoase legume de
pe planetă pentru faptul că oferă
proprietăţi medicinale puternice şi
ameliorează multe boli şi afecţiuni.
Culoarea roşie a sfeclei este dată
de compuşii antocianici care, în
acelaşi timp, oferă şi proprietăţi
anticancerigene.
Extractul de sfeclă este intens
studiat în prezent pentru
proprietăţile sale de prevenire şi

combatere a cancerului mamar, pancreatic şi de prostată. În plus, sfecla conţine un agent
antiinflamator denumit betaină, care susţine sănătatea inimii. Sfecla mai conţine şi mulţi nutrienţi
esenţiali precum vitaminele B1, B2, B12, C şi mineralele magneziu, cupru, fier, potasiu, iod şi fos-
for.
Sfecla este binecunoscută pentru concentraţiile mari de acid folic pe care le conţine, o vitamină
care, printre altele, previne şi apariţia malformaţiilor congenitale. Această legumă reglează
nivelurile colesterolului, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, sprijină funcţia hepatică şi asistă
procesul de detoxifiere a sângelui şi a ficatului.
Mulţumită azotaţilor pe care îi conţine, sfecla este un remediu naturist ideal şi pentru coborârea
tensiunii arteriale. Potrivit unui studiu ştiinţific, consumarea zilnică a unui pahar de sfeclă a
determinat o scădere valorică a tensiunii arteriale sistolice cu aproximativ 4-5 unităţi.
Sfecla creşte vitalitatea şi gradul de rezistenţa fizică şi îmbunătăţeşte performanţele sportive.
Sfecla poate fi consumată în stare crudă sau fiartă, opărită la abur sau sub formă de suc concen-
trat.
Nu mai arunca nici frunzele de sfeclă! Adaugă-le şi pe ele la mâncare, pentru că conţin mult
potasiu (o jumătate de cană conţine aprox. 644 mg de potasiu), proteine, zinc, fosfor, mangan,
cupru, fier, calciu, vitamina A şi vitamina C. Frunzele de sfeclă conţin mai mult fier şi decât
spanacul!
Cercetările recente au arătat că sfecla poate contribui la prevenirea şi vindecarea bolii Alzheimer,
dar şi la prevenirea osteoporozei prin întărirea sistemului imunitar şi menţinerea densităţii osoase
sănătoase. Un alt avantaj al consumului de sfeclă constă în reducerea riscului de apariţie a
cataractei oculare şi a degenerescenţei maculare mulţumită concentraţiei mari de betacaroten.
Mai multe studii au demonstrat că o alimentaţie bazată pe alimente bogate în potasiu şi cu
conţinut mic de sodiu poate reduce riscul de infarct cardiac şi de accident vascular cerebral cu
până la 21%.
Sfecla este şi un excelent energizant, aşa că atunci când te mai simţi lipsit de energie, prepară-ţi
rapid un pahar de suc proaspăt de sfeclă.

RODIA - DRAGOSTE ŞI SĂNĂTATE
Rodia este fructul arbustului numit
rodiu, fiind folosit la inceput pe
post de a afrodisiac, acest mai
numindu-se si "particica dragostei”.
Ulterior s-a descoperit faptul ca
rodia nu este benefica doar in "iu-
bire" ci si in imbunatatirea sanatatii
in general.
Semintele de rodie contin un com-
pus care restabileste echilibrul
hormonal in organism, de acea in
cazul durerilor menstruale este

recomandat consumul de seminte de rodie.
In cazul diabeticilor, rodia nu doar ca este accesibila, ci este si folositoare pentru ca doar o
jumatate de lingurita de suc de rodie consumat de 4 ori pe zi inainte de masa, va ajuta la scaderea
glicemiei.
Inca din antichitate este cunoscut faptul ca rodia lupta impotriva anemiei, de acea persoanele
care sufera de aceasta deficienta trebuie sa consume sucul de rodie de trei ori pe zi cu 30 de
minte inainte de masa, timp de 2 luni.
Rodia contine o substanta numita tanina, care ajuta la ameliorarea durerilor fiind recomandata in
caz de angina, faringita dar si stomatita. In cazul stomatitei aftoase, trebuie facuta gargara cu suc
de rodie o data pe zi, timp de 2-3 zile.
Infuzia din coaja de rodie este foarte utila in cazul afectiunilot inflamatorii iar pentru a trata aceste
afectiuni aveti nevoie pe doua linguri de pudra de coaja de rodie peste care sa turnati un pahar de
apa fierbinte. Faceti baie de aburi 30 de minute dupa care strecurati si diluati cu apa fiarta,
consumand aceasta infuzie de doua ori pe zi, cate 50 de grame cu 30 de minute inainte de masa.
Pentru pilea grasa, puncte negre sau cosuri cel mai bun remediu este masca din coaja de rodie
usor prajita cu unt sau ulei de masline. Pentru arsuri,fisuri sau zgarieturi este recomandata de
asemena aceeasi pudra din coaja de rodie.
Atat coaja cat si semintele de rodie au proprietati astrigente si sunt folosite impotriva diareei,
colitei dar si a enterocolitei. Pentru adulti coaja de rodie maruntita si consumata dupa fiecare
masa de 3 ori pe zi este suficient. Pentru copii in schimb, este suficient sa consume doar sucul de
rodie.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Probleme cu familia  - Saptamana aceasta
vei fi ingrijorata cu privire la un baiat din familie. Va fi
nevoie de suportul tau moral, dar si de cel financiar.
Prin urmare, asteapta-te la surprize neplacute, la
vesti care vor genera tensiuni in sanul familiei tale.
Aceste intamplari te vor pune pe ganduri si te vor
face sa realizezi faptul ca nu poti sa tii totul mereu
sub control, ceea ce te nemultumeste profund. 
Nu in ultimul rand, tot in interes personal este posibil
sa faci o calatorie in aceasta saptamana.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Probleme financiare  - Ai asteptari mari de
la aceasta saptamana si nu ai de ce sa-ti faci griji cu
privire la planurile tale, asta daca esti activa si re-
sponsabila ca si pana acum.  Ti se recomanda sa nu
faci imprumuturi in aceasta perioada, sa nu dai bani
nici macar prietenilor pentru ca risti sa suferi apoi o
dezamagire. Este bine sa tii cu dintii de bugetul
familiei si asta pentru ca este posibil ca partenerul
sau o ruda sa ia niste decizii care sa-ti afecteze
panul financiar. Prin urmare, problemele cu care te
voi confrunta in aceasta saptamana sunt legate
exclusiv de camin.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Surprize  - Proiectul la care lucrai inca de la
inceputul anului ajunge la sfarsit si simti o mare
usurare. Aceasta reusita va atrage o anumita propunere
de natura financiara din partea superiorilor, dar si
unele modificari profesionale care vor genera discutii
in sanul familiei tale. Tot in aceasta saptamana s-ar
putea sa fii nevoita sa pleci intr-o calatorie, iar acesta
va fi doar inceputul unui sir mai lung de calatorii pe
care le vei face in lunile urmatoare.  Nici planul
personal nu este lipsit de surprize, dar in acest caz
sunt unele placute.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Sensibilitate  - Nu-ti face planuri in aceasta
saptamana si nu te entuziasma inainte ca anumite
situatii sa fie confirmate pentru ca risti sa fii dezamagita.
Trebuie sa-ti dai silinta, sa-ti  controlezi emotiile, ca
sa nu pici in depresie. Prin urmare, saptamana
aceasta o sa fii extrem de sensibila, deci trebuie sa
te menajezi pe cat posibil. In schimb, planul financiar
iti aduce in sfarsit motive de bucurie. Vei primi bani
de la o femeie, cel mai probabil de la o ruda, dar si
de la un barbat care isi va lua un angajament financiar
fata de tine.  Incearca sa privesti doar partea plina a
paharului pentru a trece cu bine peste aceasta pe-
rioada.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)

Probleme financiare - Saptamana aceasta
planul personal este strans legat de cel financiar. Vei
fi nevoita sa faci o plata neasteptata si bugetul nu-ti
permite acest lucru. Ajutorul va veni cel mai  probabil
din partea unei rude, care iti va impruma suma de
care ai nevoie. Tot in urmatoarele zile vei reusi sa
duci la bun sfarsit o problema cu care te-ai confruntat.
Vei trece prin clipe tensionate, dar vei face tot ce-ti
sta in puteri pentru ca aceasta este „batalia finala” si
stii ca in cele din urma ti se va lua o povara de umeri.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Neplaceri profesionale - Cele mai importante
evenimente din aceasta saptamana vor fi legate de
planul profesional si de o femeie. Aceasta poate sa
fie chiar o colega, iar actiunile ei te vor influenta
direct. Pentru a trece cu bine de aceste probleme noi
aparute, trebuie sa bati in retragere si sa faci com-
promisuri. Nici planul financiar nu va fi roz. Daca
asteptai sa primesti o suma de bani, este posibil sa
suferi o dezamagire, pentru ca lucrurile vor lua o in-
torsatura neplacuta cand te astepti mai putin. In tot
acest haos, incearca sa-ti faci singura viata mai fru-
moasa cu mici bucurii si atentii.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Nervi - Fii mai chibzuita din punct de vedere
financiar in aceasta saptamana pentru ca altfel risti
sa generezi neplaceri in sanul familiei. Discutii legate
de bani vor exista oricum, dar depinde de comporta-
mentul tau daca acestea vor avea o mica sau mai
mare amploare.  Nu sunt favorizate calatoriile, asa
ca incearca sa le amani pe cat posibil si, nu in ultimul
rand, asteapta-te la vesti neplacute cu privire la o
persoana cu o varsta frageda. Nici planul sentimental
nu este ferit de mici certuri si neintelegeri. Prin
urmare, intamplarile din aceasta saptamana iti vor
pune nervii la incercare.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Succes financiar - Te asteapta o saptamana
buna din punct de vedere profesional, asa ca profita
de oportunitatile care se vor ivi acum. Locul de munca
este frumos aspectat, cunosti oameni noi, te bucuri
de schimbari interesante si ai parte de intamplari
placute. Te bucuri de succes, iar acesta poate fi legat
de un eveniment mai vechi, din trecut. Pentru ca ai
avut rabdare, acum vei fi recompensata. Tot in zilele
urmatoare se intrevad cheltuieli cu privire la un copil,
dar si un moment de panica deoarece crezi ca ai
pierdut un obiect important. Nu lasa situatia sa-ti
scape de sub control. Gandeste limpede si iti vei da
seama ca lucrul respectiv fusese chiar sub nasul tau.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Dispute  - Va fi o saptamana dificila pentru
tine. Nivelul tau de toleranta, in fata greselilor pe
care le fac cei din familie si din anturaj, este extrem
de scazut. Cu alte cuvinte, vei fi ca un vulcan care
sta sa erupa in orice moment. Asteapta-te la certuri
si discutii, dar nu-ti face griji pentru ca vor trece la fel
de repede cum incep. Sigur, va fi frustrant si te va
seca de energie, dar macar aceste dispute nu vor
avea ecou si in perioada urmatoare. Ti se recomanda
sa eviti sa iei decizii importante la sfarsitul saptamanii.
Amana-le pentru lunea viitoare.
Bani Asa si asa
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Prietenie - Poate fi o saptamana buna din
punct de vedere financiar doar daca ai in anturajul
tau un prieten care sa iti intinda o mana de ajutor.
Munca in echipa este favorizata in urmatoarele sapte
zile, asa ca incearca sa-ti unesti fortele cu cineva de
incredere pentru a-ti atinge obiectivele. Din pacate,
pe cont propriu nu vei reusi sa faci mare lucru si ar fi
pacat de efortul tau. Macar sa te bucuri si de rasplata.
Prin urmare, de aceasta persoana depinde succesul
sau esecul tau in perioada urmatoare, asa ca alege-
o cu mare grija. Calatoriile sunt favorizate, chiar si
cele pe distante scurte.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Iubire  - Este o saptamana buna pentru tine
din punct de vedere amoros. Sunt favorizate calatoriile,
asa ca ai face bine sa planifici o escapada de cateva
zile cu persoana iubita. In ceea ce priveste planul
profesional, astepti cu nerabdare o veste, iar aceasta
intarzie, ceea ce iti mareste nivelul de stres. Ti se re-
comanda sa iti planifici cu grija bugetul in urmatoarele
sapte zile pentru ce se pot ivi cheltuieli neasteptate
si doar asa le poti face fata. In ceea ce priveste
sanatate, nu ai probleme, dar are o ruda apropiata,
iar asta te afecteaza profund.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Familie  - Este o saptamana buna pentru
planul personal. Planifici impreuna cu familia un
eveniment important si ti se recomanda sa te bazezi
pe intelepciune si nu pe emotii pentru a duce totul la
bun sfarsit. Toate problemele (minore), care se vor
ivi in aceasta saptamana, vor fi legate de casa.
Cineva din anturajul tau da dovada de ipocrizie, de
rautate si incearca sa iti puna piedici. Totusi, se ivesc
anumite oportunitati pe care nu le poti rata indiferent
de obstacolele care iti apar in cale. Esti o fire
luptatoare, asa ca vei gasi solutii si vei avea ac de
cojocul tuturor celor care sunt impotriva ta.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine
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5 februarie, 
ziua celor mai mari fotbaliști! 

Gheorghe Hagi a împlinit du-
minica 52 de ani, dar "Regele"
nu e singura personalitate din
fotbal care își aniversează ziua
de naștere pe 5 februarie. Cris-
tiano Ronaldo, Neymar și Tevez
sunt cele mai răsunătoare nume
de staruri care s-au în aceeași
zi cu cel mai bun jucător român
din toate timpurile.
Cristiano Ronaldo - 5 februarie
1985 - 32 de ani
Transferat în 2009 la Real
Madrid, starul portughez a de-
venit cel mai bun marcator din
istoria clubului A 32-a aniversare
vine după un an în care a
câștigat Campionatul European
cu Portugalia, Liga Campionilor
cu Real Madrid și al 4-lea Balon
de Aur din carieră.
Neymar Jr. - 5 februarie 1992
- 25 de ani
Decarul naționalei Braziliei este
unul dintre cei mai importanți
jucători ai momentului și
strălucește în atacul Barcelonei,
alături de Messi și Suarez, în
tripleta ofensivă supranumită
MSN.
Carlos Tevez - 5 februarie
1984 - 33 de ani
Atacantul argentinian a devenit,
în această iarnă, cel mai bine
plătit fotbalist din lume, după
transferul la Shanghai Shenhua,
cu un salariu de peste 40 de
milioane de euro pe sezon.

Rodrigo Palacio - 5 februarie 1982 - 35 de ani 
Adus de Inter în 2012 de la Genoa, atacantul argentinian
nu mai e titular incontestabil la nerrazzurri. Derby-ul cu
Juventus se dispută chiar de ziua lui.
Giovanni van Bronckhorst - 5 februarie 1975 - 42 de ani
Olandezul a impresionat prin muncă și seriozitate la
fiecare club pentru care a evoluat în carieră. Fotbalistul
de bandă stângă a cucerit trofee la fiecare dintre cele 4
echipe pe care le-a reprezentat: Feyenoord, Arsenal,
Barcelona și Rangers.
Bonus: Eric Bicfalvi - 5 februarie 1988 - 29 de ani
Cel mai cunoscut fotbalist român în activitate care își
serbează ziua de naștere pe 5 februarie este Eric Bicfalvi.
A jucat sub comanda lui Hagi la Steaua, "Regele" fiind cel
care a insistat pentru a-l aduce de la Jiul Petroșani în
2007.

"Revoluție în fotbalul european!"
Real amenință că a găsit o altă
competiţie şi părăsește La Liga

Șefii lui Real Madrid amenință La Liga după amânarea
meciului cu Celta Vigo, din ultima etapă a campionatului
Spaniei. Spaniolii, la sugestia lui Florentino Perez, vor să
se mute în European Super League, indignați de tratamentul
la care sunt supuși.
Cei de la Real au ținut neapărat să dispute partida atunci
când ea a fost programată, adică sâmbătă. Edilul din Vigo
nu a fost însă de acord cu așa ceva, după ce stadionul a
fost afectat de vântul puternic din regiune, o parte a
acoperişului unei tribune fiind luată de vânt. În plus, o
porțiune importantă a gazonului (10-15 metri) a fost
puternic inundată.
Vineri, o altă partidă din La Liga, Deportivo La Coruna -
Betis Sevilla, între echipele românilor Florin Andone şi
Alin Toşca, a fost amânată din cauza vântului puternic
care a făcut ca părţi ale acoperişului de pe El Riazor să
cadă pe teren.

Madrilenii au fost extrem de revoltați de amânarea meciului
și iau serios în calcul varianta European Super League,
după cum subliniază atât AS, cât și Marca. "Mișcarea ar
putea revoluționa cu adevărat fotbalul european. Acum,
cu Real supărată pe La Liga, opțiunea este din nou
deschisă", subliniază jurnaliștii spanioli.

Proiectul European Super
League este susținut de
mai multe cluburi de top,
precum Barcelona, Real,
Chelsea, Milan și Man-
chester City, totul în ideea
de a-și crește veniturile.
European Super League
ar fi un turneu concurent
competiţiilor UEFA, de care
s-a mai pomenit în special
la începutul anilor 2000,
în epoca G14, care regrupa
marile echipe de fotbal de
pe continent. Planul este

să fie organizată o competiție la care să participe 20 de
mari echipe din cele mai importante ligi naţionale.

Acuzații fără precedent lansate
de o fostă jucătoare WTA »

Fumători, petrecăreți și lesbiene! 
Fosta jucătoare de tenis Ekaterina Bîcikova a oferit o
serie de declarații despre viața jucătorilor de tenis
profesioniști, într-un interviu. 
Rusoaica de 31 de ani susține că una din zece jucătoare
din circuitul WTA este lesbiană și că era deranjată de
faptul că o priveau insistent. Bîcikova le-a nominalizat în
acest sens pe Carla Suarez Navarro, Rennae Stubbs,
Lisa Raymond, Eleni Danilidou sau Casey Dellacqua.
"Eram furioasă pentru că tot timpul se uitau la mine. Nu
mă interesează cu cine dorm, dar să nu-mi încalce spaţiul
personal", a declarat Bîcikova pentru Eurosport.
Fosta ocupantă a locului 66 WTA a vorbit și despre prob-
lemele din circuitul masculin și a dat numele lui David
Ferrer și al fostului campion de la Australian Open, Stan
Wawrinka.

Lucian Bute, despre
cazul de dopaj si revenirea in box! 
Lucian Bute revine cu un meci ce-l poate aduce aproape de
titlul mondial dupa ce a demonstrat ca nu a fost vinovat in cazul
de dopaj in care a fost implicat.
Intr-un interviu acordat in exclusivitate Ziare.com, pugilistul
nostru a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut in
cele sase luni de incertitudine si a afirmat ca a crezut tot timpul
ca-si va demonstra nevinovatia.
Totodata, Bute a vorbit si despre urmatoarea sa lupta, cu
Eleider Alvarez pe 24 februarie.
Lucian, cat de greu ti-a fost in acele sase luni de incertitudine,

pana cand ai reusit sa-ti dovedesti nevinovatia? Cum ti-ai
hranit motivatia in aceasta perioada?

Foarte greu, a fost cel mai dificil moment din cariera mea! Eu
stiam in sufletul meu ca sunt nevinovat, dar a fost nevoie sa
si dovedesc, ceea ce s-a si intamplat dupa investigatiile
facute de avocatii mei si decizia luata de Comisia de Box din
Washington.

Cum ai perceput reactiile fanilor tai din Romania dupa aparitia
acestui caz?

Majoritatea au aratat suport si intelegere si le multumesc mult.
Echipa ta a anuntat duelul cu Eleider Alvarez la doar cateva zile

dupa ce s-a dovedit ca nu a fost vina ta in cazul de dopaj.
Este asta dovada faptului ca ai crezut tot timpul in revenirea
in ring si in nevinovatia ta?

Bineinteles, am stiut ca voi fi gasit nevinovat si ca a fost un
accident sa consum un supliment legal, dar care a fost cont-
aminat in productie. Avocatii mei pregatesc un dosar impotriva
acelui laborator in aceste zile.

Te intorci cu un meci in fata unui adversar neinvins. Ce ne poti
spune despre Eleider Alvarez?

Il cunosc bine pe Alvarez, este numarul 1 la categoria WBC si
isi merita pozitia de challenger obligatoriu, dar eu am incredere
in mine si merg la victorie! Trebuie sa-l inving sa pot boxa din
nou pentru titlul mondial in urmatorul meci.

Ai facut schimbari in pregatirea meciului comparativ cu ultima
confruntare cu Badou Jack?

Da, Alvarez este un alt stil de boxer si ma pregatesc special
pentru el, dar in rest am un program similar de pregatire cu
cel de la meciul pe care l-am avut cu Badou Jack.

Daca vei trece de Alvarez, vei fi challenger pentru titlul mondial.
Cat de motivat esti sa ridici din nou centura?

Tin enorm sa castig o noua centura de campion mondial. Am
deja o cariera de care sunt satisfacut si ar fi un bonus enorm
sa adaug centura WBC de campion mondial.

Care este mesajul tau pentru fanii din Romania inaintea meciului
cu Alvarez?

Fiti in continuare alaturi de mine. Hai Romania!
"Spaniolul David Ferrer fuma aproape un pachet de ţigări
pe zi. Nu înţeleg cum putea alerga apoi. Unele jucătoare
din Belgia de asemenea fumează şi beau. Eram suprinsă
că apoi jucau mai bine ca mine.
Wawrinka mergea la toate petrecerile. Nu ştiu cum se
putea ridica din pat a doua zi şi putea juca. Am auzit
multe de aventurile lui Stan în Sankt Petersburg", a afirmat
Bîcikova.

* * *
TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI, 

CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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S-a reluat campionatul. Iata rezultatele
inregistrate in etapa a 22-a din Liga 1
si clasamentul actualizat.

Vineri
Pandurii - CSM Poli Iasi 1-1
Astra - ASA Targu Mures 1-0

Sambata
CS "U" Craiova - FC Voluntari 5-0
Dinamo - Viitorul 1-2

Duminica
FC Botosani - Concordia 1-1
CFR Cluj - Steaua 1-1

Luni
ACS Poli Timisoara - Gaz Metan 1-1

Clasamentul la zi
1. FC Viitorul Constanta 45p
2. FC Steaua Bucuresti 41p
3. CS Universitatea Craiova 40p
4. CS Gaz Metan Medias *36p
5. FC Dinamo Bucuresti 32p
6. FC Astra Giurgiu 32p
--------------------------------------------------
7. CFR 1907 Cluj *31p
8. FC Botosani 26p
9. CSM Politehnica Iasi 26p
10. FC Voluntari 25p
11. CS Pandurii Targu Jiu *19p
12. CS Concordia Chiajna 18p
13. ACS Poli Timisoara *10p
14. ASA Targu Mures *9p

* La inceputul sezonului, CFR Cluj si
ASA Targu Mures au fost depunctate
cu cate 6 puncte, iar Poli Timisoara cu
14 puncte.

Golgheterul campionatului ramane Az-
dren Llullaku, de la Gaz Metan Medias,
ajuns la cota 16 reusite in 21 etape.

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul

Nou patron la CFR Cluj
Omul de afaceri Marian Bagacean a cumparat 62% din
actiunile de la CFR Cluj si este noul patron al gruparii
din Gruia.
In schimbul actiunilor, Bagacean s-a obligat sa investeasca
4.5 milioane de lei la CFR Cluj, suma necesara pentru
scoaterea din insolventa a clubului.
Cine este totusi Marian Bagacean? Un om de afaceri
mai putin cunoscut la nivel national, dar cu ceva afaceri
in judetul Cluj-Napoca.

El are afaceri in special in domeniul financiar, meseria sa de baza fiind cea de au-
ditor.
Bagacean detine companiile ART Consult SRL, Smartcons MRU si Mastercont
MRU, toate in domeniul financiar.
Nu se cunosc insa detalii despre forta financiara pe care acesta o are, dar
presedintele Iuliu Muresan da asigurari ca are puterea de a reduce clubul la
nivelul din urma cu cativa nai.
Presa locala din Cluj a speculat ca in spatele lui Bagacean s-ar afla tot Arpad
Paszkany, insa informatia a fost negata ferm de clubul din Gruia.

Rivaldinho a semnat cu Dinamo. 
"FC Dinamo București anunță prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro,
transferul atacantului brazilian Rivaldinho, pe numele său complet Rivaldo Vitor
Borba Ferreira Junior.
Născut pe 29 aprilie 1995, la Sao Paulo, Rivaldinho este fiul fostului mare
fotbalist brazilian Rivaldo și a început fotbalul de performanță la Mogi Mirim
Esporte Clube, unde a adunat 47 de meciuri și 11 goluri în toate competițiile. 
Transferat în 2015 la Boavista, Rivaldinho a evoluat în prima ligă a Portugaliei și
a revenit anul trecut în campionatul brazilian la Piracicaba, Internacional și
Paysandu.
Noul jucător al echipei din Ștefan cel Mare a efectuat în această dimineață vizita
medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) și a semnat un
contract cu FC Dinamo București până la 1 iunie 2020.
15 iulie 2015 este data meciului istoric Mogi Mirim - Macae, 3-0 în campionatul
brazilian, în care Rivaldinho și tatăl său, Rivaldo, au marcat toate golurile echipei
gazdă. Noul atacant dinamovist a reușit o „dublă”, în timp ce Rivaldo a înscris din
penalty.
3 partide a evoluat Rivaldinho pentru Boavista în Portugalia în sezonul competițional
2015-2016. Anul trecut, pe 2 ianuarie, a jucat 33 de minute în meciul Boavista -
Moreirense.
22 de ani va împlini Rivaldinho pe 29 aprilie.
9 este numărul cu care Rivaldinho va evolua la FC Dinamo București", se arată în
comunicatul postat pe fcdinamo.ro

Rivaldinho, fiul fostului câştigător al
Balonului de Aur, Rivaldo, a ajuns în
România, a făcut vizita medicală şi
urmează să semneze cu Dinamo în
următoarele ore.
Transferul fotbalistului brazilian, care
are şi cetăţenie spaniolă, a fost realizat
prin intermediul lui Adrian Mutu, care,
de curând, a devenit partener de afaceri
cu Rivaldo.
"Dinamo e o echipă mare. M-au convins

să vin aici tatăl meu și Adrian Mutu. A fost un vis pentru mine să joc cu tatăl meu
în echipă. Nu am piciorul lui stâng, niciun jucător cred că nu-l are, dar îmi place să
marchez mult.
N-am mai jucat din noiembrie, dar am făcut pregătirea în Brazilia. Pot juca
oricând, dacă decide antrenorul. Postul meu favorit este cel de vârf împins", a
declarat Rivaldinho.
Atacantul de 21 de ani a evoluat la Mogi Mirim, în Brazilia, în liga secundă, în
aceeași echipă cu tatăl său. A ajuns apoi în Europa, la Boavista, unde nu a jucat
decât un meci, înainte să plece în Brazilia, în ligile inferioare.
Dinamo este aproape de a finaliza încă două mutări spectaculoase, în următoarea
perioadă, potrivit informaţiilor din interiorul clubului.
Claudiu Bumba, Thaer Bawab şi Claude Dielna sunt celelalte trei transferuri de
marcă realizate de alb-roşii, în această iarnă.

Şumudică, în pragul disperării: Becali a dezvăluit
conversaţia avută cu antrenorul Astrei 

Marius Sumudica o tine din conflict in conflict la Astra
Giurgiu, chiar daca in vara a adus primul titlu din istoria
clubului patronat de miliardarul Ioan Neculae.
Gigi Becali a dezvaluit ca tehnicianul giurgiuvenilor,
neplatit si dat in judecata de propriul club, l-a sunat
pentru a i se plange ca presedintele Astrei, Petre Buduru,
il considera "o cartita".
"M-a sunat Sumi sa-mi spuna: 'Ba, e posibil asa ceva?'.
Mi-a spus ca Buduru se referea la el cand vorbea de
'cartita'. Era foarte suparat baiatul, mi-a spus ca le-a
adus 18 milioane de euro si acum se comporta asa cu el

si il tin neplatit", a dezvaluit Becali la Digi Sport.
Finantatorul Stelei afirma si el ca nu se pune problema ca Sumudica sa-i fi
dezvaluit informatii din interiorul clubului giurgiuvean.

Decizie importantă la LPF: 
Banii din drepturile TV, folosite pentru salarii 

Liga Profesionista de Fotbal a luat o decizie importanta,
banii din drepturile TV fiind utilizati pentru plata salariilor
restante.
Catalin Doman, mijlocasul celor de la ACS Poli Timisoara,
a dezvaluit ca LPF le-a virat jucatorilor banateni banii
reprezentand doua dintre salariile restante.
Dupa aceasta plata, timisorenii au ajuns sa aiba de
primit remuneratiile din ultima luna si jumatate.
"Am primit doua salarii restante, direct de la Liga, avem
o luna si jumatate restante. Ii intelegem si pe conducatorii
nostri", a spus Doman la DigiSport.

Foarte probabil, LPF a platit salariile jucatorilor din banii pe care Poli pe care
trebuia sa ii primeasca din drepturile TV.
Cum nu exista inca o reactie oficiala, nu se stie daca plata a fost facuta la
solicitarea clubului sau daca Liga a decis sa rezolve o situatie ce putea deveni
dramatica pentru Poli.
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(VI)
White’s Gentlemen’s Club

White’s este un
club londonez al
gentlemenilor, con-
struit în 1693 de un
imigrant italian,
Francesco Bianco.
La început, aici se
vindea ciocolată
caldă, o delicatesă

rară și foarte scumpă la vremea respectivă.
În secolul al XIX-lea, clădirea era exclusiv destinată
tinerilor gentlemeni provenind din înalta societate.
Teoretic, toți domnii la modă aveau statutul de mem-
bru, dar practic cei foarte influenți erau cei care aveau
acces. Astăzi este cunoscut mai mult ca un loc de so-
cializare ți jocuri de noroc. Ca și în cazul clubului lui
Walt Disney, nu se știe nimic însă despre cum poți să
ajungi membru.
Clubul a câștigat reputația în secolul al 18-lea, atât
pentru exclusivitate și comportamentul de multe ori
desfrânat a membrilor săi. 

Membrii actuali: Printul Charles , Prințul William, Duce
de Cambridge , Conrad Black și Tom Stacey. Pre-
mierul britanic David Cameron a fost anterior membru
timp de cincisprezece ani, dar a demisionat în 2008,
în ciuda tatăl său , Ian Cameron au fost anterior clubu-
lui. preşedintele, din cauza refuzului clubului de a ad-
mite femei White continuă să-și păstreze standardele
ca o unitate exclusiv pentru domni; o scurtă excepție
făcându-se pentru o vizită de Regina Elisabeta a II în
1991.  lui alb este un membru al Asociației de la Lon-
dra cluburi.

Poveglia, insula bântuită
Poveglia este o
insulă aflată între
Veneția și Lido, în
Laguna vene ția nă
din nordul Italiei. În
1348 și, apoi, în
1630, Ciuma Nea -

gră a atins țărmurile Vene ției, iar insula a devenit colo -
nie în carantină. În centrul acesteia, morții și oamenii
aflați pe moarte erau arși pe ruguri imense.
Din 1922 până în 1968, clădirile deja existente au fost
transformate într-un ospiciu pentru cei suferind de boli
mintale.

În jurul insulei s-au născut o serie de legende despre
fantomele victimelor războiului și ale ciumei, iar insula
este inaccesibilă pentru localnici și turiști.

Banca de semințe Svalbard
Svalbard este o
bancă de semințe
securizată, con -
stru ită pentru a
prezerva o largă
varietate de semin -
țe de plante orig-

inare din toate colțurile lumii într-un depozit subteran.
Seiful de semințe găzduiește mostre duble, sau copii
de rezervă păstrate în băncile de gene de pe toată
planeta. Seiful de semințe este un fel de asigurare în
vederea pierderii semințelor păstrate în băncile de
gene, dar și un refugiu pentru semințe în eventuali-
tatea unor crize puternice regionale sau globale.

Banca de semințe se află pe insula Spitsbergen
la o distanță de aproximativ 1.300 kilometri de Polul
Nord, fiind administrată sub egida unui acord trilateral
între guvernul norvegian, Trustul Global al Diversității
Culturilor Agricole (GCDT) și Centrul Nordic de
Resurse Genetice.

MICA PUBLICITATE
• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  street) angajează ospătari

cu experiență și bucătari /ajutor de bucătari. Experiența și limba
engleză sunt necesare. Tel.: (347) 531 - 0275

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)

• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană
cu clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu
pentru hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

• Începând cu 1 sau 15 decembrie, închiriez unei femei cu venit stabil
o cameră separată, mobilată, cu acces la baie și bucătorie, pe
Queens Blv, aproape de mijloacele de transport. 
Tel.: (347) 242-3725 sau (347) 531-5832; lăsați mesaj.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458 - 1100
(Eugen)

• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute
de metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. 
Tel.: (347) 819 - 7784

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965

• Salon de lux în Manhattan angajează cosmeticiană și manichiuristă
cu experiență. Pentru informații sunați la (212) 581-3343

• Voltage Electric Corp. angajează electrician cu minim doi ani
experiență. Necesar permis de conducere. Salariu convenabil. Tel.:
(347) 323 - 4374

• Închiriez cameră mobilată unei persoane singure, în Ridgewood,
Forest Hills. Preț foarte convenabil. Tel.: (347) 336 - 9446

• Închiriez cameră în Elmhurst (Queens), cu $450 pe lună. 
Tel.: (917) 583 - 2564

• Caut să închiriez cameră mobilată; am 35 de ani, sunt rezident
permanent SUA, cu serviciu stabil; nefumător, nealcoolic. 
Tel.: (347) 216-8339

• Doamnă pensionară care locuiește alternativ în New York și în
București, propune întâlnirea cu alți româno-americani, domni și
doamne care preferă acest mod de viață interesant și stimulant.
Împreună putem merge la specta cole, în excursii sau doar la o cafea
în București sau la New York. Dacă ești independent, curios și dornic
de reminiscențe, ”dac-ai avea cu cine”, sună la 0217713938 sau la
(347)822-5431 (NY). 
E-mail: marlenahorvath@gmail.com

• Angajăm doamnă responsabilă, cu carnet de conducere auto, pentru
menaj și supraveghere 2 copii vârstă școlară. Detalii la telefon 914-
960-0353 sau email getacincu@yahoo.com
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SFATURI UTILE

10 LUCRURI LA CARE TREBUIE SĂ
RENUNŢI ANUL ACESTA CA SĂ FII

MAI SĂNĂTOS ŞI MAI FERICIT
Cât de repede crezi că poţi desprinde învăţăturile im-

portante ale vieţii? De multe ori este nevoie ca cineva
să treacă printr-o tragedie ca să ia în serios aceste lecţii.
Dar nu te teme, dacă eşti pregătit să-ţi schimbi modul de
gândire şi să renunţi la anumite obiceiuri nocive, nu
trebuie neapărat să treci prin suferinţă ca să-ţi însuşeşti
lecţiile de viaţă importante.
Începând chiar de acum, primeşte schimbarea cu braţele
deschise şi renunţă la lucrurile care nu-ţi aduc de fapt nicio
mulţumire. Renunţarea la lucrurile mărunte te poate ajuta
să-ţi uşurezi viaţa şi să devii mai fericit şi mai împlinit.
1. Efortul permanent de a le face tuturor pe plac
Nenumăraţi oameni trăiesc doar pentru a le face altora pe
plac, irosindu-şi practic întreaga lor existenţă pentru alţii.
Indiferent cine sunt persoanele pe care caută mereu să le
mulţumească, în timp aceşti oameni încetează să-şi mai
asculte vocea interioară pentru că devin mai preocupaţi
cu as cul tarea celor din jur şi cu satisfacerea acestora.
Probabil că eşti una dintre persoanele care nu ştiu să
spună nu, aşa că accepţi un volum mare de muncă atunci
când deja eşti suprasolicitat şi îţi schimbi planurile personale
de fiecare dată ca să o poţi scoate la capăt cu lucrul. Este
foarte grav să manifeşti o astfel de mentalitate atunci
când vrei să-i mulţumeşti pe toţi. Nu faci altceva decât să
te expui unui stres continuu, pentru că n-ai cum să
realizezi un astfel de deziderat fantezist! În tot acest timp,
tu vei ajunge să fii omul cel mai nemulţumit şi mai
dezamăgit dintre toţi.
Învaţă să redevii o persoană autentică şi să mai spui şi nu
ca să scapi de acest „sindrom” atât de nociv. Nu e nevoie
să refuzi pe nimeni într-o manieră grosolană; e de ajuns
să rosteşti un „nu” pe un ton normal, dar categoric. Nu te
aştepta ca această nouă atitudine să te ajute să-ţi faci noi
prieteni; din contră, te va ajuta să-ţi cerni prietenii adevăraţi
de prietenii falşi! Nu ai nevoie de aprobarea nimănui.
Lumea e deja ticsită de ipocriţi şi prefăcuţi, dar are mare
nevoie de oameni autentici şi sinceri!
2. Impulsul de a deţine mereu controlul
Mulţi oameni simt permanent nevoia de a deţine controlul
în orice împrejurare. Renunţă la acest viciu şi vei fi surprins
de cât de uşurat şi de eliberat te vei simţi. Cu cât încerci
mai mult să controlezi alte persoane sau evenimentele vi-
itoare, cu atât mai rău te cufunzi în anxietate.
Oricum ideea de control este o simplă iluzie! Lasă lucrurile
să curgă de la sine şi vei ajunge să te simţi mai fericit şi
mai sănătos. Anxietatea şubrezeşte nu numai sănătatea
pshicului, ci şi sănătatea fizică.
De fiecare dată când ne simţim anxioşi, neurotransmiţătorii
transportă acel impuls către sistemul nervos simpatic şi
inimă, iar ritmul de respiraţie se accelerează şi fluxul
sanguin este deviat dinspre organele abdominale înspre
creier. Pe termen scurt, activarea acestui mecanism de
intrare în stare de alertă ne ajută să rezolvăm situaţiile
critice. Dar pe termen lung, efectele sale asupra sănătăţii
fizice sunt îngrozitoare. Anxietatea cronică induce simptome
de ameţeală, greaţă, diaree, şi creşte riscul apariţiei unor
boli cronice precum boli de inimă, tulburări respiratorii şi
afecţiuni gastrointestinale.
3. Autocritica destructivă
Este foarte interesant modul în care atât de mulţi oameni
aleg să se rănească şi să se admonesteze singuri prin
monologuri interioare autodestructive. Mintea este un in-
strument extrem de puternic, dar chiar şi-aşa putem cădea
cu uşurinţă în capcana autocriticii negative. Până la un
anumit punct, revizuirea abilităţilor şi conştientizarea
propriilor limitări reprezintă un lucru benefic ce ne menţine
ancoraţi în lumea reală şi ne impulsionează să facem
schimbări pozitive. Dar între acest tip de critică de sine şi
critica agresivă este o diferenţă uriaşă.
Supradozele de critică autoadresată, orientată evident pe
sublinierea eşecurilor, ne erodează stima de sine, ne
supun unui stres inutil şi ne pot arunca chiar în depresie.
Gândurile sunt cele care generează sentimente, şi nu
invers, aşa că gândirea negativă generează tristeţe, iar
gândirea pozitivă nutreşte sentimente de fericire. Schimbă-
ţi modul de gândire ca să îţi schimbi starea de spirit.

Fă tot posibilul să înăbuşi vocea interioară critică indiferent
de mijloace. Dacă îţi sunt de ajutor, recurge chiar la
bileţele cu mesaje pozitive. O metodă simplă de a stăvili
monologul interior negativ este să îţi imaginezi ce ar
spune despre tine unul dintre prietenii tăi cei mai apropiaţi.
Acest exerciţiu te ajută să sesisezi mai uşor gândurile
negative distorsionate.

4. Nu mai lăsa frica să-ţi guverneze viaţa
Eckhart Tolle spunea cândva: „Cea mai mare parte a
suferinţei umane este nenecesară. Această suferinţă este
autocreată atât timp cât îţi laşi mintea nesupravegheată
la cârma propriei vieţi.” Frica te poate paraliza efectiv. Te
poate ţine prizonier în sentimente de disperare şi te poate
împiedica să duci o viaţă tihnită. Cu toţii avem temeri, dar
dacă le lăsăm să ne domine, ne limităm singuri potenţialul
şi fericirea.
Mereu se va ivi ceva care să-ţi provoace frică. Citeşte o
pagină dintr-un ziar la întâmplare şi cu siguranţă vei da
peste nenumărate poveşti de groază, şi asta pentru că
frica ne captează atenţia, frica se vinde bine. Dar poate
că tu nu tremuri de frica unui potenţial dezastru mondial,
ci mai degrabă de frica propriilor eşecuri, frica de schimbare,
sau frica de a lăsa în urmă persoanele care fac sau au
făcut cândva parte din viaţa ta. Renunţă la fricile care îţi
consumă toată energia, şi reaminteşte-ţi mereu că nu are
niciun rost să te stresezi pentru lucruri asupra cărora nu
ai niciun fel de control. Detaşează-te de toate aceste
lucruri ca să-ţi poţi îndeplini visele, pentru că viaţa este
oricum foarte scurtă.

5. Sedentarismul
Dacă ai o slujbă de birou, sunt şanse mari să-ţi petreci
majoritatea timpului stând pe scaun. Chiar şi după serviciu
continui să fii imobil: te întorci acasă cu maşina, apoi te
aşezi pe canapea şi priveşti emisiunile TV preferate. Ori
mişcarea este esenţială pentru sănătatea întregului
organism. Sedentarismul încetineşte metabolismul, pro-
movând astfel asimilarea de grăsimi şi crescând riscul de
obezitate şi de alte boli asociate precum boli de inimă,
diabet şi artrită.
Chiar şi dacă faci puţină mişcare în fiecare zi, dacă în ma-
joritatea timpului stai pe scaun, tot te expui unui risc ridicat
de îmbolnăvire. Un studiu din 2010 a arătat că lucrătorii
sedentari care făceau mişcare aproape în fiecare zi au
prezentat un risc de îmbolnăvire la fel de ridicat ca lucrătorii
sedentari care nu făceau mişcare deloc. Cei care lucrează
la birou nu trebuie să se limiteze la exerciţii de mişcare in-
termitente. Ca să evite atrofierea musculaturii, aceştia
trebuie să facă antrenamente fizice zilnice. Studiul menţionat
mai sus a arătat că persoanele care petreceau mai mult
de patru ore din zi aşezate pe scaun au înregistrat un risc
de boli fatale cu 46% mai ridicat comparativ cu persoanele
care petreceau pe scaun mai puţin de două ore.
Alte cercetări au descoperit că statul pe scaun mai bine
de şase ore dublează riscul de diabet şi de boli cardiovas-
culare. Aşa că pune-te în mişcare cât mai des, şi efectuează
săptămânal şi antrenamente de intensitate mare. Strecoară
zilnic în program câte o activitate precum mers pe jos,
mers pe bicicletă, alergare uşoară, înot, yoga, ş.a.m.d.
Dacă eşti nevoit să-ţi petreci toată ziua la serviciu, măcar
ridică-te de pe scaun la intervale de o oră şi fă câţiva paşi. 

6. Autocompătimirea
După cum am menţionat mai sus, gândurile dau naştere
la sentimente, iar autocompătimirea este un gând negativ
prin definiţie, aşa că nu va face altceva decât să-ţi inducă
sentimente de nefericire. Cunoşti proverbul care spune
că „În loc să te plângi că tufele de trandafiri au spini, mai
bine bucură-te că fac flori?” Ia aminte de la această
zicală. Nu împrejurările în sine declanşează sentimentele
negative, ci felul în care alegi să le priveşti.

Schimbarea modului de gândire nu-i tocmai un lucru uşor,
având în vedere că creierul este mai înclinat să insiste
asupra aspectelor negative, aşa că va trebui să cultivi un
nou obicei constructiv: conştientizarea. De fiecare dată
când te surprinzi reflectând asupra lucrurilor negative,
opreşte-te şi condu mintea către un aspect pozitiv.
Practicarea exerciţiilor yoga poate fi de mare ajutor aici
pentru faptul că te învaţă să te concentrezi asupra
respiraţiei, a mişcărilor şi a meditaţiei care recalibrează
trupul şi mintea. Yoga te poate ajuta să dobândeşti un
mod de gândire mult mai optimist.
Dacă chiar traversezi o perioadă critică, nu te sfătuim să
încerci să ignori şi să reprimi gândurile negative. În astfel
de cazuri, cel mai probabil vei avea nevoie de ajutor din
exterior, aşa că profită de orice ocazie ivită de a discuta
despre problemele tale cu prietenii apropiaţi şi nu spune
nu nici unei eventuale terapii psihologice.

7. Compararea cu alte persoane
Mulţi oameni se compară zi de zi cu ceilalţi, fie că e vorba
de proprii prieteni de pe reţelele de socializare sau de
celebrităţile din tabloide. Nu uita că nu vezi decât latura
cea mai atractivă a acestor persoane fără să cunoşti alte
aspecte. Indiferent de aparenţe, nimeni nu are o viaţă
perfectă, indiferent de aspectul fizic şi de starea materială.
Ceea ce transpare la exterior este de regulă doar o
versiune editată a realităţii.
Deşi raportarea la alte persoane poate constitui un mijloc
bun de dezvoltare personală, la fel de bine ne poate şi
prinde într-o cursă frenetică mânată de îndoiala de sine, o
cursă continuă care ne erodează identitatea şi ne împiedică
să ne îndeplinim propriile obiective.

8. Adunarea de lucruri inutile
Dacă ai casa plină de obiecte şi de mărunţişuri fără
utilitate reală, ia în serios ideea de a renunţa la ele. Strân-
gerea de „posesiuni materiale” te privează de fericirea
reală, autentică. În primul rând, dacă îţi cauţi fericirea în
lucrurile pe care le cumperi, ştii bine că bucuria nu durează
mult timp, şi că vei fi mereu în căutare de alte lucruri care
să te mulţumească. De fiecare dată când faci o achiziţie
nouă se instalează un sentiment de euforie, dar acesta
dispare la fel de repede precum se înfiripă. Investirea în
lucruri materiale nu este deloc un mijloc eficient de a
umple golul interior. Acest obicei este la fel de nociv ca
oricare altă formă de adicţie.
Strângerea de lucruri inutile poate chiar dăuna sănătăţii.
Acest comportament creşte nivelurile de stres, potrivit unui
studiu desfăşurat de Universitatea UCLA. Cercetătorii spun
că există o relaţie strânsă între nivelurile ridicate de cortizol,
un hormon al stresului, şi obiceiurile maniacale de adunare
de posesiuni. Acest stres permanent te poate împinge să
mănânci mai mult, întrucât cortizolul creşte şi apetitul
alimentar, aşa că rişti să te îngraşi. În plus, te vei simţi
mereu obosit şi epuizat psihic ca urmare atât a stresului,
cât şi a efectelor traiului într-un spaţiu supraaglomerat.
Concluzia? Renunţă la obiecte şi îndreaptă-te către oameni
ca să găseşti fericirea adevărată. 

9. Izolarea de lume
Mulţi oameni au tendinţa de a petrece foarte mult timp
acasă şi uneori uită cât de benefice sunt schimbările de
decor şi ieşirile scurte la aer curat. Petrecerea timpului
între patru pereţi se răsfrânge în primul rând asupra florei
intestinale şi a plămânilor.
Aerul curat şi incursiunile în natură au efect de reducere a
stresului. Propune-ţi să ieşi cât mai des din casă anul
acesta şi, mai târziu, vei vedea cât de recunoscător îţi vei
fi pentru decizia luată.

10. Alimentele procesate
Trebuie să recunoaştem, oricât ne-am minţi singuri, ali-
mentele procesate NU sunt hrană adevărată. Acestea
sunt ticsite cu ingrediente nesănătoase şi nu au valoare
nutritivă reală. Dacă tot ce reuşeşti să faci în 2017 este să
renunţi la alimentele procesate, tot eşti câştigat! Vei putea
să slăbeşti mai uşor, vei fi mai sănătos, mai energic şi mai
fericit. Adoptă o alimentaţie cu adevărat sănătoasă şi te
vei convinge singur cât de importantă este nutriţia în
menţinerea tonusului fizic şi mental!
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la restaurantul boon bY molDoVa
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