
Publicație a județului HUNEDOARA

SC HIDRO SERV HAȚEG SA

Președintele Conciliului 
Județean Hunedoara ^

SC DEVA GOLD SA
Cu ocazia sfintelor Sărbători ale
Crăciunului și Anului Nou 2007 

transmitem colaboratorilor, salariatilor 
noștri și familiilor acestora precum și

Sfintele Sărbători de iarnă Crăciunul și 
Anul Nou 2007 ne oferă plăcutul prilej 
de a ne adresa cu profunde sentimente 
angajaților, familiilor acestora, 
partenerilor și colaboratorilor noștri, 
dorindu-le multă sănătate, fericire, iar 
în anul 2007 să aveți parte numai de 
împliniri, bucurii și prosperitate.
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rfBțafâe casa liniște, 
împăcare sufletească și ne 

am afla.
Folosind acest prilej, vă 
doresc dumneavoastră, 
locuitori ai județului 
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Pe la primării și sate are fler 
și e deșteaptă
Zici că nu-i bucureșteancă! 
la mai mânați măi!

9

Aho, aho, copii și frați 
Iute anul adunați

9

Și cuvântul mi-ascultați 
In Europa integrați.

Că pe la hunedoreni 
Parcă vin mai negre vremi 
Căci țăranii de la țară 
Ascund țuica prin cămară 
Porcii să-i taie de vor 
Numai pe la abator 
Cu lovele grele, frate « 
Precum în străinătate 
la mai mânați odată-cor 
La ei și la mama lor!

Lapte curat de la țară 
II vor bea ultima oară
Că din piață, măi fârtați 
N-o să îl mai cumpărați 
Numai de prin magazine 
Plin de chimice enzime 
la mai mânați măi

9

Să se audă peste văi.

Iar subvenția măi frate 
Se va da pe apucate 
Căci țăranul sărăcit 
De grea soartă e lovit 
Orășeanultotașa 
Va pleca în Spania 
Să devină căpșunar 
Pentr-un ban în buzunar 
la mai urați încă odată

9

Pentru Europa toată!

Politicienii, frate
Se tot bat pe apucate 
Pe-o fasole și pe-o slană
Să tottii cu Mircea Geoană

9

Iar de pui și un ciolan 
îl votezi pe Stolojan. 
Că ne mint din an în an 
Precum bădia Traian 
Ce-a promis că trăim bine 
Și-a mințit fără rușine 
larTăriceanu săracu' 
S-a făcut frate cu dracu 
Căci i-a cam venit sorocul 
Să predea la altul locul 
Vadimdăcupumnu* nmasă 
Voiculescu pleacă acasă 
Ieșind de la guvernare 
Lovit rău de supărare 
Iar Becali stă la pândă 
Prevestind o grea osândă. 
Un oier să ajungă-n frunte 
Din bucate să se-nfrupte 
Și să arunce la săraci 
Cu pomeni și cu posmagi 
la mai mânați tropa-tropa 
lntegrarea-n Europa!

Prin județul Hunedoara 
Greu mâi vine primăvara 
Liberali și democrați 
Nu prea mai sunt azi fârtați 
Pesediștii spun că-s gata 
Să le taie beregata 
Iar peremiștii în floare 
își doresc la guvernare 
Cei ce au mai mulți dolari 
Ajung europarlamentari 
Pe lovele grele, frate 
Cine apucă oase roade 
la să mai mânați de zor

9

Urarea parlamentarilor!

Căci Rușanu bată-l vina 

l-a ouat oua gaina 
Și are la averi, măi frate 
Să îți faci cruce la spate 
De pe la retrocedări 
Și se aude peste mări 
Dar când vine prin județ 
Nu mai e așa semeț 
Că nu uită el măi frate 
De ceva anticipate! 
la mai mânați, măi!

Păunescu mai revine 
Cât puterea îl mai ține 
Pe la cei alegători 
Le recită uneori 
Cât de grea e sărăcia 
Peste toată România 
Apoi ia o masă bună 
Și se întoarce la tribună 
Hăi, Hăi! 
Hațeganiiîlmaiștiu 
Pe loan Timiș cel zglobiu 
Ce la liberali venit 
Aaprins focul mocnit 
Din opoziție la putere 
Calea e scurtă măi, vere! 
Tânărul Cosmin Nicula 
A promis că-și dă căciula 
Numai să ajungă primar 
Să nu Iupte în zadar 
Că-i o grea luptă și zoală 
Pentru Deva liberală.

Conservatorii nu știu ce-i frica 
Cât o au pe Popescu Ionica 
Că-i serioasă în toate
La tribună le dezbate 
Ce probleme-s mai de soi 
Pentru viata de la noi

9

Și-a pus cutii poștale, frate

Lumea------------de azi

La Arion Viorel 
Calendaru-i subțirel 
Are la calculatoare 
Și aleargă după soare 
Fiindcă e maratonist 
După unii.traseist, 
Uită drumurile toate 
Și vezi de necazuri, frate 
De vrei să mai fii votat 
Lasă-te de alergat! 
la mai mânați, măi 
La hunedoreni pe văi! 
Monica Ridzi, democrată 
Este eurodeputată 
Navetistă cu avionul 
în politică dă tonul 
Prietenă la cataramă 
Da' nu cu fata lui Geoană 
Cu una de președinte 
Ca să meargă înainte 
Așa deci, tăceți din gură 
Și urați mai cu măsură 
Căîn Valea Jiului 
Nici prea bine astăzi nu-i 
Urați măi

9 

Hăi, hăi!

Că la anul care vine 
Va curge miere pe pâine 
Banii mulți o să apară 
Sărăcia să dispară 
Europa democrată 
Multă lume o așteaptă 
Mânați măi fără mânie

9

Că mai rău n-o să ne fie 
Hăi, hăi!

RRIMARIĂ1

Sărbătoarea Nașterii Domnului 
și a Anului Nou 2007 să aducă 
multe bucurii, sănătate, fericire 
și bună înțelegere pentru toți 
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prin depozitul său, situat în
Deva strada Mihai Eminescu nr.

48 (fosta fabrică de mobilă) 

-deșeuri de hârtie 
-carton
-folie polietilenă

Toate la prețuri avantajoase.
Vă așteptăm de luni până vineri 

între orele 8 și 16
Informații: Tel.: 23.27.15,22.61.49

______________



Tradiții

Sărbătoarea Nașterii 
Demnului a fost stabilită de Biserica 
creștină, ca sărbătoare 
tocmai în perioada de 
înflorire a mithraismului îh 
roman.

Adusă din Orient de

aparte, 
maximă 
Imperiul

armată, 
religia lui Mithra (zeul soarelui), un 
cult iranic cu rădăcini vedice, 
invadează într-un timp relativ scurt 
toată lumea romană, ajungând să-și 
facă un număr mare de adepți, astfel 
încât sărbătoarea în cinstea acestui 
zeu, ca zi de naștere, este definitiv 
fixată în calendarul roman (către 
sfârșitul secolului al lll-lea) la 25 
decembrie. Tot la această dată, 
lumea cea veche serba și creșterea 
luminii care biruie puterile 
întunericului. Văzând că la 
sărbătoarea de naștere a zeului 
solar merg și creștinii deoarece 
însuși Hristos s-a numit pe sine 
„lumina lumii”, iar proorocii și 
psalmiștii l-au numit „soarele 
dreptății”, „lumina neamurilor”, 
biserica creștină a înțeles că în ziua 
solstițiului de iarnă, în locul lui Sol 
Invinctus zeul mitic Mithra -, să 
stabilească sărbătoarea Nașterii 
Domnului. Creștinismul dă altă 

. înfățișare sărbătorilor păgâne, 
îmbrăcându-le într-o haină nouă. 
Totuși, rămășițele cultului soarelui 
au trăit mai departe în unele 
obiceiuri populare ca: roatele de foc 
cărora li se dă drumul pe costișa 
dealului în noaptea de Crăciun; 
colacii de Crăciun care imită forma 
soarelui, amintind de capul nimbat al 
lui Mithra.

COLINDĂTORI DIN TATĂÎN FIU

Hunedoara mai păstrează 
în zonele rurale obiceiuri străvechi, 
bazate însă pe observațiile empirice 
ale generațiilor anterioare și mai 
puțin pe mitologia păgână. Pe lângă 
ritualurile de iarnă care se găsesc în 
toate ținuturile locuite de români 
(stelașii, irozii, călușerii, colindatul 
cu cerbul, dubașii și colindătorii) se 
mai pot încă întâlni obiceiuri 
ancestrale, de ursire sau care 
prevăd caracteristicile viitorului an 
(legarea parului, calendarul de 
ceapă,-jritualul tăierii porcului sau

PRIMARIA SALAȘUL DE SUSPRIMARIA COMUNEI LUNCOIUL DE JOS
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Sărbătoarea Nașterii Domnului 
și a Anului Nou 2007 să aducă 
multe bucurii,sănătate, fericire 
și bună înțelegere 
locuitorilor 
comunei 
noastre. 
Adresăm 
sincere 
felicitări 
consilierilor, 
personalului 
primăriei 
și tuturor
colaboratorilor.

“SĂRBĂTORI FERICITE!

Fie ca magia 
sărbătorilor de 
iarnă, cu zvon de 
colinde și clopoței, 
să aducă fericire, 
sănătate 
bunăstare
cămine, tuturor 
cetățenilor din 
SĂLAȘU DE SUS, 
sincere felicitări 
consilierilor, 
personalului 
primăriei și tuturor 
colaboratorilor.

©RAXDIUN FERICIT!

JJ LA MULTI ANI!” Primar,
’ IOAN PETRUT

ANI!
Primar,
SORIN MARICA

____________________ k.

vergelarea pomilor). Stelașii sunt 
grupuri de 3 7 copii care vin să 
colinde cu o stea împodobită, din 
lemn și hârtie, având în mijloc scena 
Nașterii. Domnului. înăuntru se 
așează o lumânare aprinsă, care 
rămâne așa pe toată durata 
colindatului. înainte de a intra în 
casă, • se opresc la fereastra 
gospodarului, cântând „Steaua sus 
răsare”. Apoi, sunt chemați în casă, 
unde se cântă mai multe colinde 

religioase: „Trei crai de la răsărit”, „în 
orașul Viflaim”, „Sus la ușa Ceriului”, 
„O, ce veste minunată”, etc. Irozii, 
sau Vifleiemul, mai des întâlniți în 
zona Văii Jiului, sunt o ceată de 
colindători formată din 7 9 flăcăi, 
având costume specifice ritualului 
prezentat, adică o serie de 
personaje biblice creștine (Irod, 
Gaspar, Baltazar, etc). Aceștia 
poartă dialoguri în versuri despre 
Nașterea Domnului. De obicei, 
tinerii colindători sunt necăsătoriți șB județ, dar mai des întâlnit în Țara 
nu sunt primiți în casă de gospodari, 
întregul ritual este de fapt un teatru 
folcloric religios-creștin. Acesta este 
de fapt singura manifestare teatrală 
de Crăciun din zonă. în zonele 
hepoluate cu obiceiuri românești, 
importate însă din Moldova sau 
Muntenia, în locul colindatului cu

capra este frecvent întâlnit ritualul 
colindatului cu cerbul. Acesta este 
mai des întâlnit în zona Hațegului și 
cuprinde o serie de personaje 
travestite în capră (cerb), doctor, 
țigan, evreu și mai nou polițist. 
Restul cetei este formată din flăcăi 
îmbrăcați în costume populare de 
sărbătoare, care trec de la o 
gospodărie la alta și cântă colindele 
specifice cerute de gazde (a junelui, 
a fetei sau a ciobanului). Urmează 

jocul fetelor (mai rar al nevestelor), 
după care se pune în scenă jocul 
cerbului. Colindătorii primesc daruri 
din partea gazdelor (colaci, vinars, 
cârnați sau bani) pe care le descântă 
și pentru care „mulțămește’’ vătaful 
cetei. Toate aceste daruri sunt puse 
deoparte în vederea ospățului 
(ospățul cerbului). Apoi, la Anul Nou, 
cerbul este „împușcat” și jelit prin 
bocete de întreaga suită. Colindatul 
cu duba este specific întregului

Zarandului. Acesta are un ritual 
strict, moștenit de la o generație la 
lata. Dubașii ajung la casa 
gospodarului, unde cântă colindele 
cerute de gazdă (a pruncului, a 
fecioriței sau a gazdei). Urmează 
apoi strigarea darurilor (colaci, 
vinars, cârnați sau bani), iar în final 

dansul dubaș, cu feciori și fete. în 
deplasarea dubașilor de la o casă la 
alta, instrumentiștii populari ce 
însoțesc grupul cântă melodii de joc 
(ritualul este cunoscut drept „marșul 
dubașilor”), alternându-se chiuiturile 
femeilor și strigăturile bărbaților. 
Repertoriul specific marșului 
dubașilor cuprinde sute de cântece, 
acoperind întreaga spiritualitate 
țărănească. în sfârșit, cel mai 
spectaculos dans ritual de Crăciun 

este acela al Călușerului, 
întâlnit încă în zona Clopotiva 
Boșorod și mai rar în restul 
județului. Jocul lor reprezintă 
integrarea satului tradițional în 
orânduiala cosmică și își are 
originile în antichitate, având 
la bază un cult al soarelui. 
Obiceiul are un caracter 
sincretic, putând fi înțeles 
numai prin studierea 
ansamblului dansurilor, 
muzicii și textelor folosite la 
colindatul cu călușerul. Cete 
formate dintr-un număr fără 
soț de dansatori, din aceeași 
generație, colindă la fiecare 
casă din sat, din Ajun de 
Crăciun și până după Anul 
Nou. Gospodăria gazdei la 
care este jucat Călușerul 
devine un loc purificat, al 
dezlegării „Anotimpului 
Crăciunului” și al renovării 
timpului calendaristic.

Scenariul spectacolului cuprinde o 
serie de dansuri simbolice, precum 
dusul după apă, jocul ursului, 
băgatul fetelor în casă, jocurile de 
ospăț, împușcarea și 
înmormântarea țuicii, urmat de un 
ritual tulburător al renașterii vieții și 
al celebrității Nașterii Domnului.

RITUALURI ANCESTRALE

satul 
mai

Și 
cu 
cu' 
se

Dincolo de ritualurile care 
au loc pe ulițele satului, în văzul 
tuturor gospodarilor, 
tradițional hunedorean 
păstrează în locurile izolate 
ritualuri străvechi, făcute de 
seară la miez de noapte, sau 
martori puțini, despre care 
vorbește în șezători. Este vorba de 
legarea parului, calendarul cu

PRIMARIA VETEL
Fie ca sărbătoarea Nașterii 
Domnului și Noului An să-i 
găsească în liniște, pace și 
fericire pe toți locuitorii 
comunei VETEL.>
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ceapă, ritualul tăierii porcului sau 
vergelarea pomilor. în seara de Ajun, 
în momentul cel mai întunecos al 
nopții, fetele ies în ogradă spre a-și 
afla ursitul. După ce ajung Ja gardul 
gospodăriei, ele leagă, pe pipăite, 
un . par cu o fundă roșie. A doua zi 
numără de la stânga la dreapta parii. 
Dacă au un ursit tânăr, parul legat 
trebuie să iasă la numărătoare cel 
mult cel de-al zecelea, iar dacă 
ursitul este în etate, numără mai 
mult de douăzeci de pari. La prima 
șezătoare își povestesc isprava. 
Dacă parul legat nu are putregai, 
crăpături sau noduri, ursitul este 
bogat, frumos și „drept ca bradul”, 
fiecare defect al lemnului 
simbolizând un defect al feciorului 
care va veni să o ia. Calendarul 
cepei este un alt ritual tainic al 
gospodăriilor țărănești, bazat pe 
observațiile empirice transmise din 
tată în fiu de generații. în noaptea de 
Crăciun, taie o ceapă în două și se 
înșiră la fereastră cămășile ei. Cea 
de la exterior simbolizează luna 
ianuarie a anului care vine, 
următoarea luna februarie și așa mai 
departe. Pe fiecare se presară sare, 
în mod egal. A doua zi, fiecare dintre 
bucățile de ceapă este cercetată cu 
atenție. Dacă sarea s-a topit, 
caracteristicile termice ale lunii pe 
care o reprezintă vor fi pronunțate în 
anul care va veni. La fel, atunci când 
cepele lunilor de iarnă lasă apă, va fi 
zăpadă mare, iar semnele sunt bune 
pentru agricultură. Ritualul tăierii 
porcului prezice de asemenea 
Caracteristicile anului care vine. De 
această dată, ca în templele antice, 
indiciile sunt date de culoarea 
sângelui, forma organelor interne, 
sau chiar sensul de încovrigare a 
cozii animalului mort. Țăranul 
hunedorean nu se consideră însă un 
stăpân al tuturor animalelor și 
recoltelor din gospodărie, ci o parte 
a unei simbioze rurale, de la un 
anotimp la altul. în cadrul ritualului 
vergelării pomilor, gospodarii se 
scoală cu noaptea în cap și imploră 
copacii să nu degere, să nu 
putrezească și să le dea recolte 
bogate, pentru că vor avep nevoie 
de ei tot anul ce va urma. Această 
colindare a copacilor are loc în 
versuri, transmise de asemenea din 
generație în generație de bătrânii 
satului.

IOAN ALBU

I

Primar,
PETRU POPA
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mi căsători fiica. Am vrut pentru 
lulia o nuntă ca-n povești. Afost 
mireasă la Castelul Corvineștilor 
din Hunedoara, chiar în această 
vară.

2. Nu aș putea să le 
spun regrete. întotdeauna am 
gândit că regretele sunt târzii. 
Am regretat atunci când a murit 
tatăl meu, în 2004, pentru că auj 
fost foarte multe lucruri pe cărei 
nu am apucat să i le spun saui 
altele pe care nu a apucat să le! 
vadă, cum a fost nunta fiicei! 
mele. Sunt însă lucruri pe care! 
nu am reușit să le finalizez sau! 
să le demarez. Dar sper să am! 
sănătate și să-mi deaj 
Dumnezeu putere de muncă să j 
termin ce-am început și să-poți 
face lucruri bune.

i
3. Este primul an al! 

nostru ca „europeni cu acte în! 
regulă”. Acest lucru nu cred însă! 
că ar trebui să ne amăgească.- 
Nu cred că va fi mai puțin’ 
tumultuos. Deja suntem de ceva 
vreme într-un alt mileniu și 
lucrurile se întâmplă într-un ritm 
amețitor în toate planurile . Cred 
că trebuie să ne obișnuim să 
ținem pasul. în ce privește 
proiectele pentru 2007 vreau să 
continui să mă implic în ceje 
legate de sănătatea oamenilor, 
care e cel mai de preț lucru, 
educație și infrastructură. Numai 
așa putem fi europeni și în 
realitate, nu doar pe hârtie.

Din dorința de a afla la „cald” ce cred câteva personalități hunedorene 
despre pragul dintre ani, împlinirile și aspirațiile ce au bucurat ori 
deopotrivă au dezamăgit, „LUMEA DE AZI” a inițiat un dialog având drept 
temă următoarele întrebări:

1. Care sunt cele mai mari împliniri pe care le-a adus anul 2006?
2. Ce a-ți „bifa” la capitolul regrete pe anul 2006?
3. Cum vedeți anul 2007 și ce proiecte de viitor doriți să vă aducă acesta?

PETRU MĂRGINEAN 
Vicepreședintele 
Consiliului Județean 
Hunedoara

1. A fost un an plin de 
împliniri pe toate planurile! în 
plan profesional am avut marea

SMURD Hunedoara. Acum 
AMBULANȚELE SMURD pot fi 
văzute la intervenții în tot județul, 
iar paramedicii participă la 
salvarea de vieți alături de 
medici, asistenți medicali și 
pompieri. în paralel cu Serviciul 
SMURD am reușit să 

modernizăm și Serviciul 
Județean de Ambulanță.

O altă realizare 
importantă este lucrarea 
de consolidare și 
restaurare a Bisericii 
Ortodoxe din Ghelari. 
Pentru acest proiect am 
avut sprijinul ministrului 
MEC, Codruț Șereș, un 
bun prieten și coleg de 
partid care a înțeles 
imediat importanța 
acestui monument istoric 
pentru zona pădurenilor și 
pentru patrimoniul 
național. Am reușit să 
finalizăm proiectul în 
toamna acestui an astfel 
că nu mai avem de ce să 
ne temem că Biserica- 
Monumentdin Ghelari mai

poate fi amenințată de galeriile 
vechii mine.

în plan politic am reușit 
să păstrez o organizație 
județeană puternică, în ciuda 
presiunilor venite dinspre alte 
partide. Organizația Județeană 
a Partidului Conservator a 
dovedit că este formată din 
oameni cu coloană vertebrală, 
loiali și adevărați colegi.

în ce privește viața 
personală am avut bucuria de a-

DORIN PĂRAN 
Vicepreședintele 
Consiliului Județean 
Hunedoara

1 .în plan personal o mare 
împlinire o reprezintă intrarea la 
Facultatea de Cibernetică a fiicei

/ %

reîncepe lucrări mari pe 
Programul ISPA la Deva și 
Hunedoara de circa 50 milioane 
de euro._

în plus, pentru 
autostrada Deva-Orăștie sunt 
alocați 135 milioane de euro ceea 
ceva creea circa 1500-2000 
de noi locuri de muncă. Ce îmi 
doresc este doar să fiu sănătos, 
că putere de muncă am!

satisfacție de a vedea finalizat 
proiectul meu de suflet: SMURD 
Hunedoara. Este un proiect care 
a avut parte de sprijinul întregii 
echipe de conducere a 
Consiliului Județean și al tuturor 
consilierilor. Am reușit, împreună 
cu dr. Raed Arafat, să aducem în 
județ cele mai performante 
ambulanțe din Europa și să-i 
trimitem la specializare în 
medicina de urgență pe 
majoritatea paramedicilor de la

mele.
în ceea ce privește 

activitatea administrativă 
rămâne de remarcat 
definitivarea unor lucrări de 
investiții ale C.J. Hunedoara 
începute cu 11 ani în urmă cum 
ar fi podul peste Mureș de la 
Zam și reabilitarea muzeului 
Magna Curia din Deva.

De asemenea merită 
menționate realizarea unor 
lucrări de drumuri în zonele 
turistice ale județului Hunedoara 
cu fonduri obținute prin 
obligațiuni sau Programul 

ij Phare.
ii
ij 2.La capitolul „regrete” aș 
'! aminti de neterminarea lucrărilor 
I! pe Samtid pentru reabilitarea 

rețelelor de apă în cele șase 
!- orașe hunedorene.
ij în plus, regret că am mai
:î îmbătrânit cu un an iar în plan 
. i politic nerealizarea fuziuni PD cu 
,i PNL.
ii
i! 3.în ceea ce privește noul 

! an 2007 sunt foarte optimist 
! deoarece vor veni mulți bani de 
j la Uniunea Europeană și vor 
j _ _ - - __________

MARIETA ILCU - Director 
Direcția pentru Sport 
Hunedoara

1.Realizarea cea mai mare 
este faptul că sunt foarte 
mulțumită de ceea ce am făcut în 
acest an în ceea ce privește 
activitatea profesională. De la 
faptul că mi-am realizat aproape 
toate obiectivele ce derivă din 
activitatea sportivă la propriu, 
până la faptul că am renovat 
sediul instituției noastre interior și 
exterior. Sigur sunt încă multe de 
făcut pe linie sportivă dar trebuie 
să ne preocupăm mai mult de 
construcția de noi baze sportive, 
dezvoltarea și reamenajarea 
celor existente.

2. Nu am regrete în ceea ce 
privește activitatea profesională 
doar faptul că poate aș fi putut să 
fac mai mult dar nu totul depinde 
doarde mine.

3. Anul 2007 mi-l doresc mai 
bun și sper în realizarea 
proiectului început în 2006, de 
amenajarea stadionului din Deva, 
cu pista sintetică pentru atletism 
și deasemenea, odată cu intrarea 
României în U.E. să reușim 
împreună cu administrația 
publică locală și județeană 
accesarea de fonduri europene 
necesare bazelor sportive 
publice. Dacă vom avea condiții 
de pregătire bune și rezultatele 
sportivilor noștri vor fi mult mai 
bune. Deasemenea îmi doresc ca 
mai multă lume să simtă gustul 
mișcării sportive și să participe cu 
plăcere la acțiunile noastre.

Prof. SILVIA BELDIMAN 
Inspector Șef 
D.J.C.C.P.C.N.
Hunedoara

1. După un răstimp relativ 
scurt de la preluarea funcției de 
director al D.J.C.C.P.C.N. 
Hunedoara nu cred că se poate 
vorbi de „mari împliniri”, dar de 
unele rezultate pozitive, care să- 
mi dea curajul și puterea de a 
merge mai departe, da.

Aș numi în primul rând o 
nouă viziune a managementului 
instituțional și o reorganizare 
internă cu accent major pe 
patrimoniu, în conformitate cu 
competențele atribuite de MCC. 
Reconstruirea imaginii instituției 
și așezarea relațiilor cu instituțiile 
de cultură din județ și cu 
oficialitățile județene și locale în 
matca lor firească, concretizată 
printr-o colaborare eficientă, a 
fost unul din obiectivele majore. 
Concret, am finanțat prin fonduri 
de MCC, un număr de 12 acțiuni 
culturale și au fost prezenți, prin 
specialiștii direcției, la toate 
întâmplările culturale din muzee, 
biblioteci, galerii de artă, lansare 
de carte sau teatru. îmi place să 
cred că Direcția este percepută în 

teritoriu, ca o instituție vie, de la 
care se poate obține, dacă nu 
întotdeauna fonduri, o 
consultanță avizată și 
profesionistă, cu siguranță.

Am organizat întâlniri

eficiente cu directorii de cămine 
culturale și de case de cultură și 
un curs de formare cu aceștia pe 
managementul proiectelor, din 
dorința de a sprijini sporirea 
calității aptului cultural în județ.

în legătură cu patrimoniu 
cultural, totul a trebuit 
reconsiderat, pornind de la ideea 
că salvarea și promovarea 

acestuia nu se face din birou. In 
urma zecilor de deplasări în 
teren, dincolo de bucuria 
descoperirii unor valori 
excepționale, am fost în măsură 
să revizuim, în cunoștință de 
cauză, lista monumentelor 
istorice, să propunem 
ministerului pentru restaurare, în 
anul 2007 un număr de 56 de 
obiective de mare importanță. Am 
„bombardat" primăriile cu 
nenumărate înștiințări și trimiteri 
la legislația pe patrimoniu. 
Consider că, la această oră, 
autoritățile locale au informația 
necesară în domeniu și vreau să 
cred că începând cu anul 2007 
nici un monument istoric nu va 
mai fi restaurat fără aprobările 
necesare și nici un monument de 
for public nu va mai „răsări” în 
localitățile județului înainte de 
avizare.
Direcția a intervenit în 8 situații de 
încălcare a legislației pe 
patrimoniu prin întreruperea 
lucrărilor sau trimiterea în 
judecată a celor vinovați, printr-o 
foarte bună colaborare cu Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane și 
Poliția de Patrimoniu.

2. Regret subfinanțarea din 
cultură, regret că nimic consistent 

nu s-a întâmplat în zona de 
patrimoniu UNESCO (Cetățile 
dacice din M-ții Orăștiei), regret 
dezinteresul și lipsa de prețuire 
pentru patrimoniu al unora dintre 
oficialitățile locale care nu cunosc 
și nu aplică legislația în vigoare și, 
ca filolog, regret că nu am reușit 
să finanțăm nici o apariție de 
carte.

3. Văd în anul 2007 - anul 
relansării instituționale și 
demararea unor proiecte de mare 
amploare și de importanță 
excepțională pentru cultura 
materială și imaterială a județului, 
despre care vom vorbi la timpul 
potrivit.

... Am distrus fabrici și-n locul lor 
n-am pus nimic. Am lăsat ogoare 
necultivate și pădurile... au trecut 
granița... Apele limpezi ale 
copilăriei mele sunt tot mai 
poluate. Importăm mașini cu 
Euro. 3, dar pe străzi circulă 
autovehicule vechi care poluează 

nu numai aerul ci și inima...

Totul trebuie reconstruit și 
reașezat! Și atunci, în această 
lume dezintegrată, ce ne-a rămas 
stabil? Istoria nemurită în zidurile 
cetăților, clopotul bisericilor 
străbune, sufletul bântuit de 
angoase ce se salvează prin artă, 
cartea bibliotecilor și acum în 
prag de Crăciun Sfânt... colindul 
„blând și bun”.

Sper ca în anul 2007, la întâlnirea 
istorică cu Europa, să 
conștientizăm cu toții, cu semeție 
și demnitate că lada de zestre a 
valorilor culturale hunedorene 
este fără egal și de felul în care 
vom ști să o protejăm și să o 
valorificăm, va depinde, poate, 
într-o zi, și viața și prosperitatea 
noastră.

Pace în suflete și vise 
împlinite tuturor celor ce mai cred 
în cultură!
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MIRCEA IOAN MOLOȚ 
Președintele Consiliului 
Județului Hunedoara

1. După părerea mea, cele 
mai mari realizări ale anului 2006 
la nivelul județului Hunedoara 
sunt cele legate de SMURD și de 
infrastructură. Trebuie să 
amintim aici că în anul 2006 am 
inaugurat la nivel .de județ 
Serviciul Mobil de Urgență, 
Resuscitare și Descarcerare

SMURD și am achiziționat 5 
salvări ultramoderne, dotate cu 
aparatură de ultimă oră ce 
deservesc locuitorii situați în 
raza localităților Deva, 
Hunedoara, Brad și cele din 
Valea Jiului.
Tot în 2006 s-a lansat o emisiune 
de obligațiuni pe piața internă de 
capital, în valoare de 17,1 
milioane de euro, pentru 
modernizarea drumurilor 
județene care deschid calea 
spre zonele turistice ale 
județului. Astfel, au fost finanțate 
și finalizate drumuri în valoare de 
4,5 milioane de euro.
O altă realizare importantă o 

reprezintă finalizarea investiției 
Podului peste Mureș de la Zam 
ce leagă localitățile Sălciva și 
Pojoga de drumul național DN7, 
investiție ce însumează 1,5 
milioane de euro din care numai 
în ultimii 2 ani Consiliul Județean 
Hunedoara a alocat 900 000 de 
euro.

2. Sincer vă spun că regret 
faptul că nu am putut încă 
demara investiția la 

modernizarea
aeroportului de la 
Săulești, datorită unor 
conjucturi ce nu au 
depins de voința 
noastră.

3. Anul 2007 va fi 
unul plin de 
evenimente, ținând 
cont de faptul că în 
prima zi din an vom 
sărbători cu toții 
aderarea la Uniunea 
Europeană, act istoric 
extrem de important 
pentru noi toți. 
Revenind la întebarea 
dumneavoastră, pot 
să vă asigur că în 
2007 teritoriul 
județului Hunedoara 
va fi “brăzdat” de 
șantiere de-a lungul și 
de-a latul, dar în
beneficiul locuitorilor 

săi, bineînțeles. Avem speranța 
că în 2007 vom demara lucrările 
la aeroportul de la Săulești și la 
modernizarea drumului ce leagă 
Hunedoara de Sântuhalm. De 
asemenea vom continua 
lucrările de infrastructură, în 
special cele referitoare la 
rețelele de apă și canalizare în 
Deva și Hunedoara, beneficiare 
ale unui proiect ISPA. Ne vom 
orienta spre revigorarea 
turismului și spre investiții 
majore în domeniul îmbunătățirii 
asistenței medicale în spitale, cu 
scopul de a îmbunătăți cerințele 
tot mai mari din domeniul 
asigurării sănătății populației.

LUCIAN HEIUS - Director 
Executiv - Direcția Generală 
a Finanțelor Publice a 
județului Hunedoara

1. Activitatea administrației 
fiscale, în România ca în toate 

țările moderne, este destinată 
asigurării veniturilor bugetare 
aprobate de Parlament, în 
condiții optime de eficacitate și 
garantând egalitatea 
cetățenilor privind modul de 
stabilire și plată a impozitelor.

Pentru a răspunde acestei 
activități și pentru a-și pregăti 
astfel intrarea în Uniunea 
Europeană, administrația 
fiscală s-a angajat într-un vast 
program de modernizare.

în anul 2006 am avut și 
câteva satisfacții profesionale 
dintre care menționez:
- creșterea semnificativă a 
încasărilor la bugetul general 
consolidat pe anul 2006;
-recuperarea a peste25%din 
arieratele la bugetul general 
consolidat;
- reducerea evaziunii fiscale în 
județul Hunedoara;
- îmbunătățirea imaginii 
finanțelor, în percepția 
contribuabililor.

2. Trebuie să am în vedere că 
această funcție nu presupune 
doar satisfacții profesionale, 
există și destule greutăți, 
presupune multe sacrificii, 
inclusiv lipsa timpului liber, și de 
ce să nu fim sinceri niciunde în 

lume fiscul nu este 
iubit.

Cel mai mult 
regret că nu am reușit 
să convingem câți 
mai mulți agenti 
economici că este 
mult mai bine să-și 
plătească la timp 
impozitele și taxele, 
decât să intre în 
colimatorul fiscului.

3. Ca director 
executiv al Direcției 
Generale a 
Finanțelor Publice a 
județului Hunedoara 
vreau să impun în 
cadrul instituției un 
management modern 

bazat pe descentralizarea 
atribuțiilor și întărirea 
responsabilităților fiecărui 
funcționar. Nu se poate 
eficientiza o activitate decât 
dacă se lucrează în echipă și 
dacă există o bună colaborare 
între toate direcțiile și serviciile 
instituției.

Trebuie mers mai departe, 
mai ales în ceea ce privește 
monitorizarea activității 
noastre, prin modernizarea 
modului nostru de organizare și 
transparența rezultatelor.

în primul rând, trebuie să 
îmbunătățim în continuare 
administrarea impozitului: 
trebuie să facem impozitul mai 
simplu, mai ușor pentru 
concetățenii noștri. în acest 
sens, trebuie să le prestăm un 
serviciu de calitate. 
Simplificându-l, eliminând 
tracasările inutile, acceptarea 
de către contribuabil a 
jjnpozitului va fi mai bună.

Apoi, activitatea noastră de

FLORIN OANCEA 
Viceprimar al 
municipiului Deva

1. Cea mai mare împlinire pe 
cale administrativă este faptul că 
am reușit să accesăm credite în 
valoare de circa 500 miliarde lei 
pentru investiții, cu ajutorul 
cărora am reușit să începem o 
serie de lucrări importante dintre 
care amintesc:
-introducerea noii rețele de 
canalizare în cartierul Viile Noi 
-introducerea noii rețele de apă 
în același cartier, Viile Noi 
-modernizarea stradală prin 
turnarea de covor asfaltic sau 
beton
-modernizarea rețelei de apă pe 
strada Viilor, stradă foarte dificilă 
și greu accesibilă și pe strada 
Lucii.
-s-a turnat covor asfaltic până în 
satul Archia, sat aparținător 
municipiului Deva.
-s-au început lucrările la crearea 
locurilor de parcare pe străzile 
luliu Maniu, Nicolae Bălcescu și 
22 Decembrie.
-au fost executate procedurile 
pentru demararea lucrărilor de 
modernizare pe străzile: Oituz, 
M. Kogălniceanu, Minerului,

Lumea------------ne azi
control fiscal trebuie mai bine 
orientată către sectoarele cu 
riscurile cele mai ridicate de 
fraudă.

De asemenea, trebuie să 
perfecționăm colectarea 
veniturilor bugetare. în acest 
scop, cele mai mari datorii 
trebuie urmărite mai bine, iar 
acțiunea de colectare trebuie să 
fie mai ofensivă.

Profesionalismul
angajațilordin instituția noastră, 
este o premisă importantă pe 
care se bazează convingerea 
mea că putem realiza acest 
program ambițios. Prin 
îndeplinirea programului, 
instituția noastră va contribui în 
mod determinant la 
modernizarea structurilor 
aparatului de stat și la intrarea 
României în Uniunea 
Europeană.

Ing. Șahiu Mihai 
Inspector Șef Inspectoratul 
de Stat în Construcții 
Hunedoara

1. Dinamica investițiilor 
care a crescut în județul 
Hunedoara față de anul 
2005 cu cca. 25-30%.

2. Regrete: un sistem 
legislativ unitar în domeniul 
construcțiilor care să>
cuprindă toate legile și 
reglementările tehnice în 
construcții începând de la 
studii, proiectare, execuție, 
control, recepție, utilizare și 
postutilizare, cu aplicare 
unitară conformă cu 
cerințele Comunității 
Europene.

3. Păstrarea ritmului de 
investiții crescut, un sistem 
legislativ unitar în domeniul 
construcțiilor în 
concordanță cu cerințele 
Uniunii Europene.

Călugăreni etc.
-au fost reduse scuarurile de la 
3,7 metri la 50 de centrimetri, 
toate acestea conducând la o 
fluidizare a traficului în 
municipiul Deva.
-au fost începute lucrările la 
realizare a iluminatului 
architectural al instituțiilor 
publice și al lăcașelor de cult, 
lucrări ce vor fi finalizate în anul 
2007.

2. Deoarece în România 
procedurile decurg greu, 
regretul este că lucrările la toate 
modernizări au început târziu, 
după jumătatea anului și vor fi 
finalizate abia la jumătatea 
anului viitor.

3. Dorim ca în anul 2007 să 
finalizăm lucrările în 
infrastructură a cel puțin 80 de 
străzi, finalizarea lucrărilor la 
modernizarea stradală, 
modernizarea rețelelor de 
canalizare și a rețelelor de apă, 
finalizarea iluminatului public în 
municipiul Deva, acoperirea 
patinuarului, construirea unui 
modern complex de înnot Aqua 
Land și construirea unei noi piețe 
agro-alimentare în piața centrală 
din municipiul Deva.



’ V

A

A i

1

*

' V

EK<!'7,WF''*'39MBI
* O

a**..* 1'',*'ț®IIP'*w 'o'K,.' î^bS

-47

Sărbători Fericite !

IHRt < tOR. 
(OM I ( IOBAM

tuturor s

jg*.- ..Mfe. .

^<11
i
■l

*■»Ji j

mj •1

f £&

^aUFk. ca aceste Wlk dcț 
SÎgK&Lfbătoare ale „Nașt^ife 

•M^uaanului’9, unice primi 
^^^flfflțenia și liniștea ce ni idj 

în suflet, să vă 
Awț^iscă pe tot parcursul 

' Jgîillui, iar Noul An să vă 
w ^aduW sănătate, fericire și 

căldură în suflet? ____

Viceprimar al
: mnKnmfictpWrafi ©ova i. 
TOKIN OANCEA W

1

Sărbătoarea sfântă a 
Crăciunului și a Noului An , 
2007 îmi oferă placului prilej să ; 
mă adresez minerilor, 
întregului personal din unitățile 
ce fac parte din Compania 
Națională M1NVEST SA 
DEVA» colegilor, beneficiarilor 
și colaboratorilor, și să le *. 
transmit cele mai călduroase 
urări de bine. sănătate și fericire I’ 
însoțite de strămoșeasca urare • * 
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Sfânta Sărbătoare a 
Nașterii Domnului este 
pentru toți creștinii 
^temeiul speranțelor de

în spiritul vechilor 
■Jtradiții creștine, urez 
iStuturor locuitorilor 

HO» . t .Wlcomunei Certei cat și 
iwangajatilor instituției 
j noastre, ca sărbătoarea 

■ luminoasă să fie pentru 
fiecare dintre noi prilej 

de bucurie, să vă aducă 
în case belșug, sănătate 

și putere de muncă.
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Sfintele 
sărbători de iarnă 
Nașterea Domnului 
și Anul Nou 2007 - 
ne oferă minunata 
ocazie de a adresa 
locuitorilor cele 
mai sincere urări de 
sănătate și fericire. 
Fie ca Noul An să vă 
aducă în case 
numai lumină, 
căldură și să aveți 
parte de liniște și 
bucurii.

Sfintele Sărbători ale 
Crăciunului și Anului 
Nou 2007 ne oferă 
prilejul să adresăm 
onoratei clientele, 
furnizorilor, 
colaboratorilor, 
partenerilor de afaceri, 
salariaților proprii și 
familiilor acestora calde 
urări de sănătate, 

ucurie, fericire și 
tradiționalele 
SĂRBĂTORI IEERICITiE!
M»

Tainicul! mister al 
Crăciunului definește 

■■unicitatea, strălucirea și 
■sfințenia luminii nașterii 

Domnului lisus Hristos. 
MISărBătorile de iarnă 

reprezintă un prilej de 
^(creștinească bucurie și 
lînălțare sufletească, 
fcarejne oferă prilejul de 

a adresa colaboratorilor, 
[salari ați lor ș i cetățe n i I or 
municipiului Brad , cele 
mai alese gânduri de 
bucurie, sănătate, 
fericire și prosperitate.

Sărbătoâr^Nașterii Mântuitorului| 
|NostnFîîs®^^

comunei Băițaycâuși
!•

iiiriplinin și. fericire alatuirdercei’dragii
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2 puncte:

• Folosirea incorectă a 
luminilor de drum la întâlnirea 
cu un vehicul care circulă din 
sens opus.
• Folosirea telefoanelor mobile 
în timpul conducerii, cu 
excepția celor prevăzute de tip 
„mâini libere”.
• Nerespectarea obligației de a 
purta în timpul circulației pe 
drumurile publice centura de 
siguranță ori căștile de 
protecție omologate, după caz; 
Sunt exceptați taximetriștii, 
gravidele, instructorii auto, 

șoferii care execută manevre 
de mers înapoi și persoanele 
cu certificat medical care să le 
interzică portul centurii.
• Depășirea cu 10-20 km/h a 
vitezei maxime pe sectorul de 
drum respectiv pentru 
categoria autovehicului 
condus, constatată, potrivit 
legii, cu mijloace tehnice 
omologate și verificate 
metrologic;
• Circulația pe un sector de 
drum pe care accesul este 
interzis; Nerespectarea 
regulilor privind manevra de 
întoarcere, mersul înapoi, 
schimbarea benzii de circulație 
sau a direcției de mers;
• Nerespectarea obligației de a 
folosi luminile de întâlnire și pe 
timpul zilei, pe autostrăzi, 
drumuri expres și pe drumuri 
naționale europene 
(Europene).
• Staționarea 
neregulamentară.
• Refuzul înmânării actului de 
identitate, permisului de 
conducere, certificatului de 
înmatriculare sau de 
înregistrare, al celorlalte 
documente prevăzute de lege, 
la cererea polițistului rutier, 
precum și refuzul de a permite 
verificarea vehiculului, atunci 
când există indicii temeinice cu 
privire la săvârșirea unor 

contravenții pentru care se 
dispune confiscarea unor 
bunuri ori infracțiuni.

3 puncte:

• Oprirea nejustificată sau 
circulația pe banda de urgență 
a autostrăzilor sau oprirea pe 
partea carosabilă a drumurilor 
expres sau a drumurilor 
naționale europene (E);
• Depășirea cu 21-30 km/h a 
vitezei maxime admise pe 
sectorul de drum respectiv 
pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, 

constatată, potrivit legii, cu 
mijloace tehnice omologate și 
verificate metrologic;
• Nerespectarea regulilor 
privind manevra de întoarcere, 
mersul înapoi, schimbarea 
benzii de circulație sau a 
direcției de mers, dacă prin 
aceasta s-a produs un accident 
din care au rezultat avarierea 
unui vehicul sau alte pagube 
materiale;
• Nepăstrarea unei distanțe 
corespunzătoare față de 
vehiculul care îl precede, dacă 
prin aceasta s-a produs un 
accident din care au rezultat 
avarierea unui vehicul sau alte 
pagube materiale;
• Nerespectarea semnificației 
indicatorului „ocolire”, instalat 
pe refugiul stațiilor de tramvai;
• Pătrunderea într-o intersecție 
atunci când circulația în 
interiorul acesteia este blocată;

4 puncte:

• Nerespectarea obligațiilor 
care îi revin în cazul vehiculelor 
rămase în pană sau avariate;
• Nerespectarea semnificației 
indicatorului „STOP”;
• Depășirea cu 31-40 km/h a 
vitezei maxime admise pe 
sectorul de drum respectiv 
pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, 

constatată, potrivit legii, cu 
mijloace tehnice omologate și 
verificate metrologic;
• Circulația în timpul nopții sau 
ziua, pe timp de ceață, ninsoare 
abundentă sau ploaie 
torențială, cu un autovehicul 
fără lumini sau semnalizare 
corespunzătoare;
• Conducerea unui autovehicul 
sau tractarea unei remorci 
atunci c âm d dovada 
înlocuitoare a certificatului de 
înmatriculare sau de 
înregistrare este eliberată fără 
drept de circulație sau durata 
acesteia a expirat;

6 puncte:

• Refuzul de a permite 
imobilizarea vehiculului sau 
verificarea tehnică a acestuia;
• Nerespectarea semnificației 
semnalelor regulamentare ale 
agenților de cale ferată care 
dirijează circulația la trecerile la 
nivel cu calea ferată;
• Depășirea cu 41-50 km/h a 
vitezei maxime admise pe 
sectorul de drum respectiv 
pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, 
constatată, potrivit legii, cu 
mijloace tehnice omologate și 
verificate metrologic;
• Circulația sau staționarea pe 
spațiul interzis care separă 
sensurile de circulație pe 
autostradă;
• Staționarea ori parcarea 
autovehiculelor pe autostradă 
în alte locuri decât cele special 
amenajate și semnalizate;
• Executarea pe autostradă a 
manevrei de întoarcere sau de 
mers înapoi, circulația sau 
traversarea de pe un sens de 
circulație pe celălalt prin zonele 
interzise, respectiv zona 
mediană sau racordurile dintre 
cele două părți carosabile;
• Nerespectarea semnificației 
indicatoarelor de trecere la 
nivel cu o cale ferată simplă, 
fără bariere, trecere la nivel cu 
o cale dublă, fără bariere sau 
oprire, instalate la trecerea la 
nivel cu o cale ferată;
• Schimbarea direcției de mers 
prin viraj spre stânga, dacă prin 
aceasta se încalcă marcajul 
longitudinal continuu care 
separă sensurile de circulație;
• Pătrunderea într-o intersecție 
dirijată prin semafoare, dacă 
prin aceasta se produce 
blocarea circulației în interiorul 
intersecției;

Suspendarea 
permisului la cumul 
de puncte

în afară de cazurile în care 
permisul poate fi suspendat 
poate fi reținut pe loc, 

suspendarea dreptului de a 
conduce pe o perioadă de 30 
de zile se va dispune și atunci 
când persoana acumulează 15 
puncte de penalizare. Dacă în 
următoarele 12 luni de la data 
expirării ultimei suspendări, un 
conducător auto adună alte 15 
puncte, permisul va fi 
suspendat pentru 60 de zile. în 
ambele situații, comunicarea 
suspendării este făcută prin 
înștiințare scrisă, iar 
contravenientul este obligat să 
predea permisul de conducere 
în termen de 5 zile din 
momentul în care este anunțat

Neprezentarea în acest 
termen atrage majorarea 
suspendării cu alte 30 de zile. 
Punctele de penalizare se 
anulează la șase luni de la data 
constatării contravenției.

La cererea motivată a 
posesorului permisului de 
conducere, perioadele de 
suspendare pot fi reduse de 
către Poliția Rutieră, dar nu mai 
puțin de 30 de zile.

Situațiile în care se
9

reține permisul

Noul Cod Rutier precizează clar 
situațiile în care permisele de 
conducere vor fi reținute pe loc, 
pe o perioadă de 30, 60 sau 90 
de zile.
Noile prevederi precizează că, 
pe lângă amendă, dreptul de a 
conduce poate fi suspendat 
pentru o perioadă de 30 de zile, 
atunci când conducătorul auto 
săvârșește următoarele fapte:
• Depășirea coloanelor de 
vehicule oprite la culoarea roșie 
a semaforului sau la trecerile la 
nivel cu calea ferată;
• Neacordarea priorității de 
trecere pietonilor angajați în 
traversarea regulamentară a 
drumului public prin locurile 
special amenajate și 
semnalizate, aflați pe sensul de 
deplasare a autovehiculului 
sau tramvaiului; ‘
• Neacordarea priorității de 
trecere vehiculelor care au 
acest drept;
• Nerespectarea regulilor 
privind depășirea;
• Nerespectarea semnalelor, 
indicațiilor și dispozițiilor 
polițistului rutier aflat în 
exercitarea atribuțiilor de 
serviciu;
• Nerespectarea prevederilor 
art. 71 alin.(2) din prezenta 
ordonanță de urgență 
(declararea imediată a unui 
accident soldat doar cu pagube 
materiale, neprezentarea 
imediată după producerea unui 
accident ușor).

Permisul de 
conducere va fi 
reținut pentru 60 de 
zile în următoarele 
cazuri:

• Nerespectarea regulilor 
privind prioritatea de trecere, 
depășirea sau trecerea la 
culoarea roșie a semaforului, 
dacă prin aceasta s-a produs

Lumea------------le azi
un accident de circulație din 
care a rezultat avarierea unui 
vehicul sau alte pagube 
materiale;
• Nerespectarea interdicției 
temporare de circulație 
instituite pe un anumit segment 
de drum public;
• Nerespectarea regulilor de 
circulație la trecerea unei 
coloane oficiale sau 
intercalarea într-o astfel de 
coloană;
• Circulația pe sens opus, cu 
excepția cazurilor în care se 
efectuează regulamentar 
manevra de depășire;

Perioada maximă de 
suspendare a 
permisului, 90 de 
zile, se va acorda 
pentru:
• Conducerea sub influența 
băuturilor alcoolice, dacă fapta 
nu constituie, potrivit legii, 
infracțiune;
• Conducerea vehiculului cu 
defecțiuni grave la sistemul de 
frânare sau la mecanismul de 
direcție, constatate de poliția 
rutieră împreună cu specialiștii 
RAR;
• Neoprirea la trecerea la nivel 
cu calea ferată când barierele 
sau semibarierele sunt 
coborâte ori în curs de coborâre 
sau când semnalele cu lumini 
roșii și/sau sonore sunt în 
funcțiune;
• Nerespectarea dispozițiilor 
prevăzute la art.35. alin.(3) 
polițistul rutier are dreptul să 
verifice vehiculul, precum și 
identitatea conducătorului sau 
a pasagerilor aflați în interiorul 
acestuia când există indicii 
despre săvârșirea unei fapte de 
natură contravențională sau 
penală;
• Depășirea cu mai mult de 50 
km/h a vitezei maxime admise 
pe sectorul de drum respectiv și 
pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, 
constatată, potrivit legii, cu 
mijloace tehnice omologate și 
verificate metrologic.

Restricții de viteză
9

suplimentare
în afara limitărilor de 

viteză cunoscute, șoferii vor fi 
obligați să nu depășească 
30km/h în localitate și 50 de 
km/h în afară în următoarele 
situații:
• La trecerea prin 
intersecțiile nedirijate
• în curbe deosebit de 
periculoase semnalizate ca 
atare

La trecerile de nivel cu 
calea ferată
• La trecerile pe lângă grupuri 
organizate care se deplasează 
pe carosabil
• în zona indicatoarelor de 
avertizare „Copii” și „Accidente”
• La trecerile de pietoni 
nesemaforizate
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Cu ceva timp în urmă, un 
ministru acuza reprezentanții clasei 
politice (dacă putem vorbi de așa 
ceva la noi.,..) că ar fi încercat să îl 
influențeze pentru a obține o serie 
de contracte avantajoase pentru 
diverși protejați de ai lor. Unii dintre 
cei vizați, printre care și D. deputat 
loan Olteanu, personalitate 
marcantă a PD, simțindu-se cu 
musca pe căciula, au ieșit în față și 
au recunoscut cu jumătate de gură 
intervenția lor. Ei însă au susținut cu 
tărie că nu au făcut trafic de 
influență ci „lobby”, ceea ce este cu 
totul altceva.

Cuvântul „lobby” 
înseamnă, în limba engleză „hol”. 
Iar „a face lobby” însemna, la 
origine, a desfășura principala 
activitate pe holuri, prin discuții, cu 
scopul de a influența desfășurarea 
evenimentelor în direcția dorită. 
Astfel, cuvântul „lobby” s-a impus în 
limbajul politic ca fiind o activitate 
desfășurată la comanda unor firme 

sau grupuri de interese, cu scopul 
de a obține anumite avantaje pentru 
acestea. In țările anglo-saxone, 
activitatea de lobby a fost în mare 
parte legiferată și ea se desfășoară 
după niște legi și reguli stricte, 
făcându-se diferența între această 
activitate, perfect legală șî 
necesară, și traficul de influență și 
corupție. Lobby-ul este, într-adevăr, 
o activitate necesară și justificată, 
reprezentând o metodă de apărare 
a unor comunități de interese, în 
special în fața legislativului. Este o 
metodă democratică prin care 
oricine poate ajunge în fata unor 
deputați, senatori sau reprezentanți 
ai guvernului, pentru a susține o 
anumită idee menită să amelioreze 
mediul de afaceri, sau mediul 
înconjurător, sau situația unor 
grupuri defavorizate, etc. Prin 
activitatea de lobby, aceste „grupuri 
de interese” au posibilitatea să 
informeze decidenții cu privire la 
anumite probleme cu care se 

confruntă ei, punând la dispoziția 
acestora informații, o capacitate de 
analiză și expertiză de care nu 
dispun politicienii.

Expresia : „grup de 
interese” nu are nimic peiorativ în 
sine, pentru că ori recunoaștem ori 
nu grupurile de interese au existat 
întotdeauna și vor continua să 
existe. „Grup de interese” 
înseamnă și grupul persoanelor cu 
handicap care au anumite nevoi 
specifice, anumite probleme 
speciale; grup de interese 
înseamnă și copiii străzii care au 
nevoie de locuință, și de educație; 
grup de interese este și cel al 
ecologiștilor care vor să intervină 
pentru salvarea pădurilor și a 
speciilor de animale; grup de 
interese este și cel al petroliștilor 
care doresc să își mențină veniturile 
și profitul la nivel cât mai ridicat....

Din păcate, în limbajul 
politjc din România, în special prin 
gura lui Traian Băsescu ca 
președinte al țării și ca persoană 
publică de maximă influență, 
expresia „grup de interese” a 
căpătat o conotație pur negativă, 
reprezentând „capitaliștii care sug 
sângele poporului”... Insă în toate 
cazurile, esența problemei nu 

constă în existența intereselor 
grupului respectiv, ci în modul îh 
care se face încercarea de 
influențare a politicului și a 
decidenților.

In primul rând, trebuie să 
existe o transparență maximă a 
celor care reprezintă un grup de 
interese. Aceștia ar trebui să facă 
public ce grup reprezintă, cât sunt 
plătiți pentru aceasta și care este 
scopul lor. După care, ei pot să se 
prezinte în fața legiuitorilor, să le 
prezinte problemele cu care se 
confruntă grupul respectiv, pot 
prezenta statistici, date concrete, 
precum și soluții posibile la 
problemele reale existente. După 
care, parlamentarii, reprezentanții 
guvernului, după caz, vor analiza 
informațiile primite și vor lua decizia 
cea mai potrivită pentru ca 
economia să meargă înainte, 
pentru ca populația să câștige cel 
mai mult posibil, pentru ca mediul să 
fie protejat și, de fapt, pentru ca ei 
înșiși să își poată îndeplini cât mai 
bine rolul lor de reprezentanți ai 
alegătorilor lor.

In schimb, lobbyștii nu pot 
interveni pentru ca o anumită firmă 
să se bucure de avantaje în 
competiția cu alte firme, așa cum 

afirma D. Oltean... Acesta este cel 
mai curat trafic de influență, 
concurență neloială și tot ce vreți, 
petrecut la adăpost de ochii lumii, în 
spatele ușilor închise. Astfel, 
intervenția pentru ca o firmă „de 
băieți deștepți” să beneficieze de un 
contract deosebit de avantajos este 
ilegală și imorală. Dacă D. Oltean ar 
fi vrut să „facă lobby”, atunci trebuia 
să intervină în parlament, într-o 
dezbatere publică, susținând cauza 
tuturor firmelor de intermediere în 
afaceri cu energie, rezultatul 
intervenției sale trebuind, în mod 
obligatoriu, să ducă la o concurență 
mai liberă, la transparență mai mare 
și, în final, la scăderea prețurilor 
energiei pentru populație. Ceea ce 
era departe de a fi cazul... din 
păcate.

In acest moment, se simte 
tot mai mult nevoia de clarificare a 
acestor noțiuni și, mai ales, de 
introducerea unor reglementari 
legislative clare, care să despartă 
apele între lobby și traficul de 
influență.
Va trebui să facem un lobby intens 
pentru o legislație privind lobbyul...

Griin Gheorghe

Gheorghe Mîlcomîș, din 
județul Hunedoara, orașul 
Simeria, strada Traian, nr.19, în 
vârstă de 85 de ani, este plimbat 
de organele statului fost 
comunist și actual democratic, în 
două procese care se dovedesc 
interminabile. Primul, este legat 
de un nedorit eveniment produs 
în anul 1952, când respectivul pe 
atunci angajat al Combinatului 
Siderurgic Hunedoara, a suferit 
un grav accident de muncă; 
dumnealui lucra pe o macara ce 
a deraiat, și astfel a căzut în gol 
de la peste zece metri. 
Accidentul nu a fost câtuși de 
puțin considerat la acea vreme 
ca fiind unul de muncă ci... un act 
de sabotaj! drept pentru care dl. 
Mîlcomîș a stat 39 de zile după 
gratii. în anul 1964, după o serie 
de internări spitalicești, el a ieșit 
în sfârșit la pensie, cu gradul al 
lll-lea de invaliditate. De atunci și 
până la Revoluție, el a tot 
încercat să obțină despăgubiri 
de pe urma accidentului produs 
și a „tratamentului” aplicat în 
litera Partidului, însă fără niciun 
rezultat. Odată cu promulgarea 
Legii 118/1990, care prevede 
acordarea unor drepturi

Cum e să ai telefon 
oranj:
CU MINUS UN BAN 
PE LUNĂ

Am ajuns, la vreo zece 
ani de la apariția mioritică a 
telefoniei mobile, să o vedem 
și pe asta: una bună și chiar 
perspicace. Cetățeanul 
Mioritic Costică, care stă pe 
Pământ, tocmai în preajma 
UE, cu domiciliul pe strada 
Carpați, prin programul 
Orange Thank You pe care 
cu drag îl utilizează, avea de 
plată la data de 7 decembrie 
a.c., suma de - O, 01 RON . 
Dacă oarecumva ați crede că 
este oreșce glumă, ne-am

persoanelor persecutate din 
motive politice, considerând că 
s-ar încadra la art. 1 lit. a. și c. din 
această lege, dl. Mîlcomîș a 
reînceput lupta cu statul 
devenit acum democratic. 
Această luptă mai continuă și 
astăzi I

Al doilea front pe care luptă 
același personaj, tot în Justiție, 
are legătură cu o altă invaliditate, 
provenită în acest caz de pe 
urma unei împușcături în timpul 
celui de-al Doilea Război 
Mondial, cu exactitate în anul 
1944, la Odorhei. Dosarul 
veteranului Mîlcomîș, prin care 
acesta cere să fie inclus în 
categoria celor gpre au drepturi 
la pensii IOVR, este însă blocat 
la comisia de expertiză de mai 
bine de șase ani, cu toate că în 
acest dosar sunt cuprinse negru 
pe alb toate documentele cerute 
de lege...Una peste alta, omul 
nostru poate fi văzut zilnic (!) 
bătând drumul de la Simeria la 
Deva, cu geanta lui de perceptor 
plină de sute de file de acte, în 
căutarea dreptății. Și aceasta, 
în timp ce încasează aceeași 
pensie de sabotor...
_________ Daniel_Manan_ 
gândit să postăm printre 
susurul rândurilor imaginea 
bestială a facturii fiscale sau 
și mai bine a situației 
financiare a domnului în 
cauză. Ce-i drept, sunt două 
variante: ori s-a tâmpit unul 
dintre calculatoarele firmei 
de telefonie mobilă ( sau al 

a
serviciile 
cumplita 
o ducem 

măi bine:

Aforismele lui Valeriu 
Butulescu au trezit interes și 
în lumea culturală arabă. Un 
număr considerabil din 
aforismele sale au fost 
traduse în araba cultă de 
scriitorul marocan 
Mohammed Lamsuni, din 
volumul în limba italiană 
„Aforismi”, și publicate în 
revista „Avicena". Mai târziu, 
tânărul traducător iordanian 
Kaled Musher a tradus peste 
două sute de aforisme, 
plecând de la textul original în 
limba română.

Dar cea mai completă 
traducere, cuprinzând o 
selecție de patru sute de 
aforisme, a fost realizată 
recent de către poetul libanez 
Naji Naaman, care a tradus 
integral cartea de aforisme a 
lui Valeriu Butulescu, apărută 
în orașul canadian Toronto, în

performanță de un nivel 
„nemaiatins de alți scriitori 
români”.

în prezent sunt în 
pregătire volume cu aforisme 
de Valeriu Butulescu în 
limbile armeană, albaneză, 
daneză și estoniană.

anul 2003, în limba franceză.
Beneficiind de o 

postfață semnată de poetul 
Naji Naaman, editată în 
condiții grafice deosebite 
(opera artistului grafic Toni 
Massad), tipărită 
auspiciile fundației 
Maison Naaman por /a ■ 
Culture”, cartea WAHTUN Li U ITI & Q 
MIN RAML” de Valeriu ~ 
Butulescu a fost lansată 
recent la Beirut, apariția fiind 
salutată de mai multe reviste 
de specialitate.

Aforismele lui 
Butulescu, în marea lor 
majoritate scrise în urmă cu 
două decenii, continuă să 
trezească interes, fiind 
traduse până în prezent în 22 
limbi. Această realizare este 
prezentată de Alex. 
Ștefănescu în ’’Istoria 
literaturii române 
contemporane" ca o

sub
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Crezul musulman, în 
traducere aproximativă 
apare cam așa: “ Cred în 
Dumnezeu și în îngerii Săi, 
și în Scripturile Sale, și în 
Mesagerii săi, și în Ziua de 
Apoi, și în Soartă, că Binele 
și Răul sunt de la 
Dumnezeu, și în înviere 
după Moarte. Declar că nu 
există nimic demn de 
venerație în afară de 
Dumnezeu”. Așa glăsuiește 
și gândește musulmanul. El, 
nu numai că se exprimă ci și 
practică cu acuitate, aceste 
precepte.

Crezul musulman nu 
concepe nici o imagine 
vizuală sau reprezentarea 
lui Dumnezeu deoarece o 
astfel de imagine, artistică ar 
duce la idolatrie. La 
musulmani aceste aspecte, 
ca și altele sunt excluse, 
interzise adică. Interdicția 
de orice fel e ea însăși o 
credință. Oarbă, am zice noi 
creștinii. Supușenia e 
deasupra de orice 
raționament, deasupra 
sinelui, a personalității. Mai 
mult, ei cred că însuși

Pamflet de NEW YEAR

(motto: „Iarna nu-i ca vara”)

Prin cimitirele rurale
Și moartea-i cumva mai bătrână 
De-atâta zdroabă la țărână 
S-aologitșieadeșale-
Țăranii au mai multe boale 
Și pensie nici de colaci
Nici de la second hand n-au țoale, 
Nici internet să vadă draci
Cei tineri pleacă-n alte țări 
Dar nu să-și cumpere tractoare 
Cideprăsilălamuieri
Să nască Europa Mare ...

Pe-aici nuntesc averi mișele 
Toți parven iții schimb-limbiști 
Fac legi să se ascundă-n ele 
Pretins a fi capitaliști
La sate iarna nu-i ca vara 
Nici gaze nu-s, nici robinet 
în rai nu sui porcu cu scara 
Din iad nu ieși fugind încet 
Dospit asflatul groapa ține 
Dar sare groapa de sub groapă 
Fug dealurile, bade, de sub tine 
Și când nu-s inundații, crapă

Se face schimb de navetiști 
între domnie și-ntre gloată 
Implementații activiști
Au Mercedesuri în poiată 
Și cei munciți tot ei înnoată
Să strângă dările la stat 
Prin ploaie, viscole și zloată
Nu strâng cât au însămânțat 
Doar cu o sapă și-o lopată 
Degeaba-i împroprietărit
Că nu mai are cum să scoată 
Surplus pentru export falit 

Dumnezeu e mai presus de 
corp și că este imposibilă 
orice reprezentare bi ori 
tridimensională. Din acest 
considerent, el reușesc să-L 
descrie pe Dumnezeu prin 
atribute divine definite în 
Coran precum cele 99 de 
nume ale lui Allah, care este, 
declarativ Mesagerul Său.

Ce credem noi, creștinii? 
Mai întâi, credem că 
practicăm o religie revelată. 
O religie întemeiată de lisus 
Hristos - Mântuitorul Nostru 
Mesia sau Unsul lui 
Dumnezeu, răspândită prin 
misionarism și care nu 
cuprinde toți oamenii de pe 
lume dar numără cei mai 
mulți credincioși, 
comparativ cu oricare religie 
contemporană. 
Creștinismul este răspândit 
în amănunt prin Scrierile 
sacre: Sfânta Scriptură a 
Vechiului și Noului 
Testament sau Biblia și 
cărțile de tradiție dogmatică, 
liturgică ori canonică.

(Va urma)

Oare cum arată un 
fulg de aproape?
Stau să mă gândesc cât e de 
fascinată forma lui, mărimea 
și locul de unde vine.

Am deschis geamul și 
am privit de aproape. Un fulg 
de nea a căzut în palma mea. 
Am închis un ochi și mi-am 
apropiat capul.
Era greu de crezut, dar parcă 
era o bijuterie făcută de cel 
mai mare meșter din lume. 
-Te rog să nu-mi faci rău

M-am tras un pas și 
am respirat adânc. Nu-mi 
venea să cred că mi-a vorbit.
- Cum de poți vorbi?
- Tu crezi că numai oamenii

Decembrie 2006 pot să vorbească?
Traian Oproni larta-mă! Aș vrea să-ți pun o

Iar doinele-au tăcut și ele 
Că VIP-urile duse la orașe 
Le-au cam stricat, le cântă cu 
smintele
Devin folclor de gârlă, cu 
manele
Cuzvâc turcit buric și dairele 
Și la cultură moașele n-au boașe

Claponii-s tot mai mulți decât 
cocoșii
Găinile-s perverse, nu se ouă 
Dar te ciupesc, de nu-i pocnești, 
codoșii
Și alte fel de fel de orătănii
Niște cucoane zăvorâte-n pripă 
Dezbat de vibratoare pe ecran 
Reclamă la prezervative țipă 
Mediatoarea, cam într-o aripă, 
Ședea pe siliocane (tip sau țipă?) 
Bârfind pe șeful Statului, Traian 
Că n-are plete și-a murit Brucan... 
-Vai, tuuu, ai auzit de-o nouă 
gripă
Efectul ei la creier te constipă
Hai taci ! Nu se transmite prin 
ecran ??)
-Ah, ce sălbatic dor de exprimare 
Și poți să faci cum vrei, ce vrei, cu 
gura
Democrația asta foarte maaare 
Ne-a'reprimat-o crud 
nomenclatura!

Dar poate-s eu prea rău exagerez 
Și poate sunt nostalgic măi 
tovarăși
Și dușmănos cum sunt reiterez 
Să-nvie,PieiSatană,Ăia, iarăși ??!

Dar ce să zici de-așa modele 
Și-atâtea false temenele 
Și oratori și șușanele
Și știri cu morții pe șosele 
Și fufe pe sub craniu chele 
Și de profeți ghicind în stele

Cultură
PRIMA ZĂPADĂ

Au început să cadă 
frunzele copacilor, transformând 
aleile în adevărați munți de aur și 
argint.

Arborii și-au dat jos 
coroana împărătească și au 
lăsat-o vântului. Bulgărele de aur 
ce strălucea cândva puternic pe 
cer, e acum înconjurat de nori 
mari plumburii.

Vântul șuieră puternic 
lăsând totul de-a valma. 
Zgribulite de frig, păsările își 
caută cu disperare un adăpost.

Toamna își luă zborul, 
într-un amurg de miere, ducând

DE VORBĂ CU 
FULGUȘOR

Cablagizare pe lovele 
Tembelizoru-i plin de genii
Ca de păduchi ipochimenii 
Și-academia de lichele!

Prin cimitirele urbane
E teatru de păpuși credința 
Locul de veci îți saltă ultimi banii 
Dar nu în lei, nici roni, ci chash, în 
money

Săracul moare-n felul lui aparte 
Cu jumătatea lui cea vie, dar 
bolnavă
îl duc ai lui, de-ai are, mai spre 
moarte
în vreun salon, căzut ca o epavă

Dar cel ce-adună pe pământ 
pământ
Iși ctitorește n marmură lăcașul 
Sus, ca să vadă moartea jos 
orașul
Și orășenii mausoleu-i sfânt!

Suntciocli care duc lațintirim 
Desigur, mai deoparte, fără 
slujbă,
Pe mortul din canale, anonim,
Cu de carton sicriu , nu lemn din 
d ruj bă

Nici nu îl plânge-un boț de 
lumânare
Sărmanul a murit uitat și beat 
Ai lui, de vorfi fost, s-au bucurat 
Că prea căzuse-n patima cutare

E criză de teren pentru-ngropat 
Auzi și vezi, dar nu-i nici un 
scandal
Un popă pe-un vechi mort l-a 
deshumat
Să-i facă altui loc, că-i mai bogat, 
Iar oasele printr-un colet poștal 
Urmașului i le-a expediat!

în poala rochiei sale, ultimul 
zâmbet al florilor.

Nu trecu mult timp și 
deodată cerul se umplu de nori 
albi și pufoși. Era frig și totul 
începu să înghețe.

Deodată, din înălțime 
cerul începu să cearnă mii de 
fulgi. Coborau lin pe pământ, 
acoperind totul cu un cearșaf 
alb, brodat cu mii și mii de fluturi 
sclipitori.

Nu se mai vedea nici 
stradă, nici trotuar, nimic...

Totul era imaculat și 
liniștit.

Cu năsucurile lipite de 
geam, copiii priveau singurele 
flori ce și-au găsit liniștea. Numai 

Sfânt!

groază de întrebări.
Trebuie să știi că 

fulgii nu trăiesc mai mult de o 
zi pe pământ.
-Cum te numești?
--Nu am un nume, dar 
prietenii îmi spun Fulgușor. 
-Ai frați, ai părinți?
-Frații mei sunt milioanele »
acestea de fluturi sclipitori, 
iar părinții mei sunt norii.

Toți suntem o familie. Noi îi 
f

veghem pe cei mici și le 
aducem bucuria zăpezii, a 
Crăciunului. Suntem mulți 
frați, dar cu toate astea, nici 
unul nu se aseamănă între 
noi.
Aș vrea să știi, că nun e-am 
întâlnit întâmplător.

Eu sunt fulgul tău păzitor. 
Sunt trimis de sus, din altă 
lume să răspund întrebărilor 
tale.

Nici moartea nu rentează prin 
credința
Că cei pioși cândva vor învia
Nu crede lumea nici în Miorița 
Doar Cimitirul Vesel din Săpânța 
Prefigurează c^se va-ntâmpla 
Păgân de mine, uite, n-am ce 
face
Și scriu să defăimez dreptatea 
sorții
Măcar nu scuip în sân, ci-n fața 
porții
Atâtor Se Re Le- uri ale morții 
Prospere pe cât viața noastră 
zace
Am dreptul să-l sfidez pe cel ce 
tace
Habotnic, una zice, alta face
De- aceea- n felul meu îmi plâng 
și morții
Dar și pe mine, căci murim cu toții 
Măcar să știm că n-am trăit ca 
hoții
în lumea asta scurtă-n timp de 
pace...

Și decât laș răbdându-ți sărăcia 
Răbdare friptă și etate scursă
Mai demn să-ți cânți cu fală 
erezia
De-a îți juca și sufletul la Bursă! 
Căci viața-i moarte ceas cu ceas, 
vezi bine,
Așa că mori frumos, ca între frați 
Iubindu-l pe aproape ca pe tine 
Rău să nu faci, de nu poți face-un 
bine
Măcarfiți oameni, fiți adevărați!

Căci multă-i moartea pentru cei 
bogați
Iar noi pe care dragostea ne ține 
Averi n-avem, doar milă și rușine 
Nu mila cioclilor politizați

Lumea] 
----------- de azi 
că ele erau de gheață!

Omul de zăpadă dansa 
fericit cu copiii, iar glasurile lor 
ca de clopoței se auzea până 
departe.

Sub dansul fulgilor toți 
păreau niște mici oameni de 
zăpadă.

în aer plutea miros de 
sărbătoare și inimile tuturor erau 
pline de fericire.

Se apropia Crăciunul 

u a apucat să rostească 
ultimul cuvânt că și s-a 
transformat într-o lacrimă. 
Am aplecat mâna spre geam 
și i-am dat drumul alături de 
frații lui în zăpadă. Păcat că 
nimeni nu v-a crede ce am 
văzut ș ice am auzit eu.
Era lacrima sa și lacrima mea!

SARA PLEȘA POPESCU 
Clasa a IV a, Colegiul 
Sigismund Toduta 
DEVA

LICITAȚII

T.B.R.C.M. București, Sucursala 
Geoagiu Băi organizează licitație 
pentru achiziționarea de geamuri 
termopane. Data limită pentru 
depunerea cererilor de ofertă 
este de 18.12.2006, ora 14,00

Urare de Anul Nou 2oo7

Motto: Deșteaptă-te române!

Doamne poporul tău e prea visător 
și credul
S-a dedulcit la amarul răbdării cu 
veacul
Și-i străin acasă la el tot săracul... 
Taie-i bogatului înnavuțirii prin furt 
prepeleacul
Boalelor fărdelegii dă-le locul și 
leacul
Scutură-I din cârca mulțimii, dă-l 
de-a berbelecul
Retrimite-I cu ramburs pe-o lege 
la dracul
Zgâlțâie-i copacul și strică-i 
cuiburile
Țepuie-I cu prohapul, golește-i 
vistieriile
Și dă copiilor sărmani jucăriile
Și bătrânilor bolnavilor și înșelaților 
Nu pârloaga, ci confiscatele rapturi 
Fii tu Cel drept și Cel Bun Cel Viteaz 
Nu Cel Rău Cel Groaznic Cel Haz 
de Necaz
Strică-i cuibarele și scurtează-i 
picioarele
Să nu se mai poată așeza n 
acareturi
Oasele prea grele să nu I mai ridice 
în slăvi
Umple-I de ocările cele străbune, 
spurcă-i stirpea
Si înțarcă-l odată de atâtea otrăvi 
Pe care le vinde dept leacuri, 
Răsucește-i isprăvile să-i intre în 
carne
Propriile unghii, ca ghiare 
Strică-i și lui preasătul nesătul 
Sărbătorile și dă de lucru destul 
Celor ce vor să câștige cinstit 
răsplătit
Nu la străini, ci în patria lui, de 
român,
Așa să ne-ajutăm pe noi înșine 
Amin!
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2 0 0 7 • A 7-a sciziune liberală. 
VA CĂDEA ÎN PRĂPASTIE ULTIMUL PARTID ISTORIC ?

în nr. 29 de anul 
trecut, gazeta nostră publica 
un protest la rubrica 
“polemici” sub titulatura 
“Fuziunea liberală, la 
marginea prăpastiei”. 
înțelegeam să acordăm o 
pagină unui colaborator, 
militant pentru fuziune, cu 
orice preț, “negociind chiar 
cu diavolul, dacă nu este fsn- 
ist”. Recapitulând la un an, 
autorul articolului constata 
că existau interese comune 
în planul liberalismului 
hunedorean, începând cu 
păstrarea credibilității în 
județ, tristețea și prejudiciile 
fărâmițării anterioare cât și 
capacitatea actualei 
conduceri liberale de la Deva 
de a avansa, la nivel național 
un program pe 45 de zile 
pentru formarea unei 
structuri liberal democrate 
ce ar fi urmat să creeze o 
structură comună în vederea 
înscrierii acesteia în cadrul 
Consiliului Liberal- 
Democraților și 
Reformiștilor Europeni, 
înainte iar nu după 2007. O 
rezultantă europeană. Un 
grup care ar fi dat greutate în 
structura politică 
românească și ar fi 
contrabalansat grupul 
socialiștilor români și aliații 
lor extremiști: maghiari ori 
români. S-ar fi lucrat, cităm 
din col.4, alin, penultim 
“pentru a dovedi 
valabilitatea păstrării 
ideologiei liberale de 
neînlăturat în economia reală 
a României de azi ce va 
coagula o formă 
complementară de centru, 
corespondenta celei liberal- 

democrate europene, nu 
populare și necesară a 
dezbate realitatea politică 
românească, a se putea 
ajunge la reținerea 
imperativului național 
conform conceptului 
modern ce deriva din 
gândirea clasicului Aurel C. 
Popovici, încă de acum o 
sută de ani.”

PNL. Un partid 
frământat de sciziuni. Poate 
cel mai neliniștit. Teribil de 
neliniștit, ca să cităm din N. 
Stanciu (Lumea de azi nr. 29, 
pag. 2).

PNL. Un partid care 
înregistrează a 6-a sciziune. 
Un răboj al orgoliilor 
permanente ce au dus la 
confruntări, alianțe de 
conjunctură, absorții ori fuziuni, 
cu demisii și excluderi. Dictate 
de-a valma. Și reprimiri ale fiilor 
rătăcitori. Toți, cei care au lovit 
și cei ce au primit au vorbit de 
reformă, renașterea 
adevăraților liberali ori 
întoarcerea la adevăratul 
liberalism. “Cât se mai pot 
diviza liberalii? Până la individ!” 
I.C.Tatulea.

PNL. Un partid în care, 
reforma continua cu trei 
săptămâni inaintea 
europeanului foc de artificii, 
renașterea este permanentă, 
drumul de întoarcere la 
adevăratul liberalism duce la 
noi sciziuni, bălălia continuă!

Dar, să rememorăm : A6-a 
sciziune a “platformiștilor” și 
Stolojan nu rămâne dator. 
Lovește letal. Și continuă seria 
sciziunilor. Care începe în iulie 
1990 când se declanșează 
’’războiul generațiilor”, a lupilor 

tineri. Cei cu state vechi se 
doreau a fi ascultați în a povesti 
cât au suferit ei. Cei tineri, 
doreau să puna mâna. Pe orice 
și în 1990 era cât pe ce, chiar 
dacă, în principiu până în 
martie se făcuseră jocurile 
sferelor de acaparare 
economică în România post 
ceaușistă. Apar nume noi: 
PNL- AT (aripa frântă) ce va 
adera ulterior la CDR. Din ea se 
frânge încă o aripă: NPL (fii 
rătăcitori) recuperați de grupul 
seniorilor. Mereu neliniștiții 
liberali, în aprilie 1992 încearcă 
o primă spargere a CDR. Nu 
toți acceptă sciziunea. Un grup 
al ilustrului Niculae Cerveni 
salvează gruparea PNL-CD cu 
care anticipează, alături de 
Coposu alternanța la 
guvernarea din 1996. El, care 
venise în PNL din 1990, cu al 
său PSL, încearcă să adune 
toate grupările liberale și afirmă 
că va negocia chiar cu diavolul 
pentru unificare. Apar pe scena 
politică: PL iar mai apoi, cu mari 
plesneli avocațiale (Stoica) se 
reușește înregistrarea unei 
concepții ideologice: Partidul 
Liberal Democrat Român, 
valabilitate europeană reală, 
inscriibilă în Consiliul Liberal al 
Democraților și Reformatorilor 
Europeni, ce tocmai s-a născut 
din sciziunea platformiștilor. 
Dar să revenim la deviații ori 
sciziuni: Radu Câmpeanu si 
_M.I.Quintus nasc noi formule, 
în 1995, PNL Câmpeanu și 
minusculul grup Popovici în 
încercarea spargerii PNL-CD, 
fac fuziunea cu PAC în 1997 
care sparge Alianța Civică și 
odată cu ea singura coagulare 
reușită, a societății civile 
române.

în 2000, liberalii 
reușesc încă o dată o 
desprindere și o clasare pe 
locul 4 din șapte, după PDSR 
care ia totul, PD și ApR, cu 
ultimile urmând a fuziona 
ulterior. Alianța cu ApR rămâne 
un total eșec ideologic. O idee 

de tandem: Meleșcanu 
președinte și un technocrat, 
T.Stolojan ca prim ministru este 
și ea dinamitată, din interior. 
Supărat, Manolescu își ia 
jucăria și pleacă mai mult 
singur. Cei rămași continuă 
războiul: la 7 august 2000 
Stolojan vine în PNL dar este 
dinamitat de Isărescu, care 
lasă procentele să curgă spre 
Vadim și românii sunt nevoiți a 
alege din doi răi. Grupul veșnic, 
în căutarea spre o nouă 
reconstituire a adevăratului 
partid liberal (Amedeo 
Lăzărescu, Ioana Bratianu. 
S.Botez, un D.T.Remeș, 
Gavanescu) reușesc marea 
sciziune ducând PNL oficial 
spre o mare explozie de 
stânga, alegerile din noiembrie 
2000 găsind un partid, cu o 
conducere bicefală, în care un 
grup decide la 2 decembrie să 
sprijine “selectiv” și semnează 
un protocol (Quintus) cu PSD- 
ul, Stoica dă o lovitură de 
imagine în 2001 și rupe 
protocolul iar pe senior îl trimite 
la plimbare. Bătălia se duce 
mai departe. Toți, împotriva 
tuturor. Grupul celor patru : V. 
Stoica, C.P.Tăriceanu, C. 
Antonescu și FI. Pândele îl fac 
câștigător pe primul. PNL-ul 
pendulează de la dreapta la 
stânga, funcție de interesele 
grupurilor de interese care 
finanțează ultimile rapturi, 
încercări de unificare a dreptei 
se încearcă și prin UFD, ce 
cochetează cu doi co
președinți (Vosganian și 
lorgulescu) venită din diverse 
forme precum AR, PAR din 
CDR până în 1998 iar din 1999 
av. N. Cerveni încearcă sub 
PLDR o aducere a lui V. 
Catarama, dinamitat din 
interiorul PNR( Măgureanu).

în consecință, tatăl - 
Amedeo și fiul - Călin Popescu, 
ambii vitregi pentru un 
liberalism eficient, pe o scară 
politică românească ciudată, 
arată că nimic nu se lasă

neplătit în politica românească. 
Ieri, i-au tras-o lui Stolo, azi 
vine el și da. Și-l rupe pe fiul 
tatălui vitreg și rupe pentru a 6- 
a oară PNL-ul! Ce se întâmplă 
în partid? PNL-ul își are 
rădăcinile smulse, în mai toate 
secvențele rezumate. De 
asemenea, constatăm repetiția 
cu excluderile ori revenirile 
celor care au avut alte idei 
decât conducerea vremelnică 
aflată la cheremul 
finanțatorilor, grupuri de 
interese care bagă banul. Apoi, 
perioada, de așa zisa liniște 
('96 2000 sub V.Stoica) e
nereală. Conflictele dintre PD 
și PNȚ era prea mari pentru ca 
să se mai audă și zornăitul 
platoșelor liberale. Cu 
certitudine, nici o conducere, 
PNL nu a reușit să țină sub 
umbrelă pe toți cei declarați 
adepți ai liberalismului. Și e 
explicabil: un liberal va fi 
înainte de toate, liber și 
neîngrădit în exprimare.

Azi, putem spune că 
ce-a de-a 6-a sciziune liberală 
va fi urmată de a 7-a și ultima, 
ce duce implacabil la scoaterea 
din scena politică românească 
a ultimului partid istoric, apărut 
pe 15 ianuarie 1990 după patru 
decenii de “amorțire”, care a 
făcut parte din CPUN iar în 
“dumineca orbului 20 mai '90” 
s-a clasat pe locul trei după 
“neocomuniștii FSN” și 
“UDMR maghiari”. Acolo se 
află clasa românească așa zis 
democratică de dreapta. Azi 
PNȚ-ul nu mai e, mâine PNL-ul 
va fi divizat “până la individ”. 
Mare păcat, pentru un partid 
care ar mai fi avut un cuvânt 
greu de spus, în Consiliul 
Liberal Democraților și 
Reformiștilor Europeni și după 
2007.

Decembrie 2006 
Traian OPRONI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
PETROȘANII 1

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Crăciunului 
și a Anului Nou, vă adresez cele mai sincere 
gânduri de bine și vă doresc sărbători 
îmbelșugate.

Fie ca anul 2007 când România pășește 
cu demnitate în marea familie europeană să 
vă găsească cu sănătate și fericire, alături de 
cei dragi!

LA MULȚI ANI k
Primar,

■ CAROLSCHRETER
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Vicepreședinte, 
PETRU MĂRGINEAN

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA ’ '

La ceas de mare Sărbătoare 
^restinăTșH^fe^^^nm^ydo^^^l 
ațglffesez judg^j&lMî|
Hunedoara, familiilor acestora, cele mai 
calde urări de sănătate, fericire, putere 
de muncă și belșug în case.
Să ajute Dumnezeu ca anul 2007 să ne 
găsească mai buni și mai înțelegători.

Crăciun Fericit! 
La Multi Ani!

J

Vicepreședinte, 
DORIN PĂRAN

NaștereaDomnului nostru Isus , 
Hristos și Anul Nou 2007 ne âciuc 
bucuria'de a adresa tuturor v c 

salariaților noștri și familiilor lor, 
ț; colaboratorilor, partenerilor și 

beneficiarilor noșjrifcele mai 
calde urări de sănătate, 
prosperitate și fericite!

PRIMARlATgOMUNElibENSUSW
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IPrimar,
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directiWEeE 
hunedoarO

Cu prilejul Crăciunului^ilAnulurNou^W^ 
conducerea Direcției^e/Sănătat^PuBl ică 
a Județului Hunedoarma^dre^sează^ele mai „ 

de sănăîate, f ’̂ci^e ^șî 
popuI aȚÎW asist ate^t 

■maicilor f)ersonalului"ăanitar și tuturorJS 
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Director, / £
DAN MAGHERUj
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