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În gura leului

PRIMARUL ATOATERÃSPUNZÃTOR SAU
CONSILIERUL UNINOMINAL
Toatã suflarea electoralã româneascã - de în virtutea vechii lui experienþe de primar, consilierii locali de astãzi ajutã ca frecþia la
la Preºedintele þãrii în calitatea lui de garant când consilierii erau plãtiþi cu o treime din ce picior. Singura diferenþã este cã cetãþeanul din
constituþional, pânã la cetãþeanul de rând în primea el ca sã-i punã lui piedici în iniþiative. banii cãruia consilierul îºi ia îndemnizaþia ºtie
calitatea lui de obligat plãtitor de taxe
clar cã acela îi face frecþia la piciorul
ºi nesatisfãcut solictant de servicii
de lemn ºi-l trimite la primar ca sã-i
NU GLUMIM!
publice - este convinsã de marele
rezolve problemele mãdularelor care-i
CI VÃ ÎNDEMNÃM SÃ VÃ DAÞI CU PÃREREA
semn de-ntrebare pe care-l ridicã,
funcþioneazã biologic, în vreme ce
DESPRE UNII CARE, ÎN LOC SÃ FACÃ TREABÃ,
pentru
bugetele
localitãþilor,
Preºedintele ºtie prea bine modul cum,
ÎªI DAU DOAR CU PÃREREA.
îndemnizaþiile pe care le încaseazã
frecþia consilierului, dacã nu e chiar atât
unii (destui!) dintre consilierii locali.
de puternicã încât sã fractureze piciorul
Cetãþeanul plãtitor de taxe ºi nesatisfãcut soAºadar, ambele categorii ale societãþii primarului, oricum îi pune piedicã, „îi bagã
licitant de servicii publice se-ntreabã de ce româneºti contemporane: ºi fruntea ºi talpa, strâmbã” sau „talpã”, conform limbajului
banii lui se duc ºi spre asemenea îndemnizaþii sunt convinse cã e ceva cam cum nu trebuie sportiv dar, de cele mai multe ori, fãrã
de vreme ce, orice rugãminte i-ar adresa el în legile administraþiei democratice ºi în fairplay-ul din lumea sportului.
consilierului pe care l-a ales, acela va ridica alegerea celor care candideazã ca sã
ªi totuºi, nimeni nu se gândeºte cã nu este
(continuare în pag.2)
din umeri ºi-l va trimite la primar. În schimb, gestioneze aceastã administraþie. Ambele
Preºedintele garant al Constituþiei se întreabã categorii s-au convins cã mulþi dintre
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cãrora nu le este indiferentã pãrerea
alegãtorilor ºi se zbat pe parcursul legislaturii
sã realizeze câte ceva în folosul acelora. Dar
nici pentru asemenea oameni legislatia nu
prevede vreo diferenþiere iar, în campania
(continuare din pag1)
nici mãcar vina acelor consilieri care, primarului. Ceea ce înseamnã cã nu ei, din electoralã, candidaþii la funcþia de consilieri
nu au un grup anume de alegãtori, adicã o
trezinduse aleºi aºa, dintr-o veselie electoralvreo
rea
intenþie
circumscripþie, un cartier, sau un anume activ
democraticã, dar ne având
nedemocraticã,
forþeazã
cetãþenesc în faþa cãrora sã dea un raport, sã
prevãzut legal vreun obiect al
lucrurile (ºi trec ca gâsca prin
VOTUL UNINOMINAL
arate ce au fãcut ca temei pentru ceeace
muncii, ridicã din umeri
ªI CONSILIERUL LOCAL apa unei întregi legislaturi fãrã promit sã facã, ci totul se petrece într-o
trimiþându-i pe cetãþeni la
LIPSIT DE ÎNDA
TORIRI ca alegãtorii sã-ºi poatã da
ÎNDATORIRI
devãlmãºie cu atât mai greu de descifrat cu
primar atunci când e vorba de
F AÞÃ DE ALEGÃ
TORI
ALEGÃTORI
seama prin vreo realizare
cât se spun mai multe generalitãþi ºi mai
vreo nevoie concretã, cã
concretã de ce i-au ales), ci
multe „sloganuri centrale”, valabile oriunde.
numai primarul trebuie sã fie
chiar prevederile legale, în loc sã facã din ei
Proverbul cu „nu locul ci dobitocul”, se
ºi cu rezolvãrile ºi cu iniþiativele. Iar, dacã se niºte stâlpi ai obºtei, care sã mobilizeze
chimbã
aici, dacã e vorba de vinã, cu „ nu
plictisesc sau dacã le-o cer interesele oculte cetãþenii la acþiuni de dezvoltare, sã se batã
dobitocul,
ci norocul”... adicã norocul lui,
ale partidelor lor, atunci îºi fac de lucru ºi sã rãspundã pentru interesele unui sector
al
consilierului,
de a fi ales în cadrul unei
„lucrând împotriva iniþiativelor” pe care le de activitate, ale vreunui cartier sau grup de
legislaþii electorale locale atât de labile, care
ia primarul.
strãzi, ale unui numãr bine determinat de
Se plictisesc bieþii oameni, dar nu din vina cetãþeni care i-au ales, îi definesc doar în prevede îndemnizaþii de ºedinþã ºi nu
lor, ci pentru cã prevederile legale actuale îi funcþie de ºedinþele de aprobare sau îndemnizaþii pentru realizãri concrete pentru
îndeamnã cãre aceasta de vreme ce, în loc dezaprobare a acþiunilor întreprinse de grupul electoral care l-a trimis în Consiliul
de atribuþii concrete, legate de nevoile colectivul propriu zis al primãriei, fãcând din Local.
Soluþia?
grupurilor de cetãþeni care i-au ales, le ei un fel de luftinspectori.
Este limpede cã vine tot de la
conferã mai mult atribuþii de control ºi de
ªi, în aceastã situaþie, bine-nþeles: Ce-i place
„uninominalele”
despre care se tot discutã
aprobare sau dezaprobare a propunerilor mai mult omului nostru decât sã fie inspecîn þara noastrã!
tor?... Adicã sã n-aibã vreo îndeletnicire
De la acele uninominale, care nu trebuie
concretã dar sã-ºi dea
sã
fie
alegeri
cu presupusul sau
uninominale ca sã dea
chiar sã-ºi impunã
îndemnizaþii
ESTE ALES CONSILIERUL
pãrerea!?... Adicã sã
uninominale,
ci
PENTRU A CONTRIBUI CONCRET
nu i se cearã ceva
trebuie
sã
fie
LA
DEZVOL
T
AREA
LOCALITÃÞILOR
DEZVOLT
publica\ie a
concret, de fãcut, de
ªI PENTRU A REZOL
V A INTERESELE
REZOLV
c a n d i d a t u r i
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
edificat, de realizat ci,
CETÃÞENILOR,
SAU
DOAR
CA
SÃ-L
uninominale care sã
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL
vezi matale, doar
INSPECTEZE (SUSPECTEZE) PE PRIMAR?
GRIGORIE LEU
prezinte cetãþenilor
„ e x p r i m a r e a
realizat[ în colaborare cu
proiecte uninominale
punctului
de
ASOCIATIA COMUNELOR DIN
anagajând în faþa lor rãspunderi
vedere”!... Cã doar de asta e consilier, nu
ROMÂNIA
uninominale ºi conducând pânã la urmã la
pãlmaº; e „ales al obºtii” ºi nu „executant în
realizãri obºteºti de care sã se bucure toþi
slujba obºtii”; e pus acolo de ochii lui frumoºi
alegãtorii celui care, în numele votului lor
care au o anumitã culoare politicã ºi nu
primeºte îndemnizaþia.
editor:CASA DE EDITURA =I PRODUCTIE AUDIOfiindcã i-ar cere cineva sã repare vreo
Numai în acest mod, primarul nu va mai fi
VIDEO-FILM <REALITATEA>.
fântânã sau vreun trotuar!...
el singurul uninominalizat atunci când e
}nregistrat[ la Registrul Comer\ului
Iar, dacã pe lângã asta, fãrã sã-i ceri nimic
J40/5587/1991
vorba de fãcut ceva concret, nu va mai fi el
concret,
ci doar „pãreri”, îi mai dai ºi o
Cod fiscal: R33954;
cel atoaterãspunzãtor pentru cele rele ºi
îndemnizaþie, e ºi mai bine, iar el se simte ºi
cont la Banc Post - Sucursala Mo=ilor
atoatecontrolat de cei din Consiliu, ci va
mai temeinic ales al populaþiei!... Cã una e
nr: RO11BPOS70202902964ROL01
avea în jurul sãu o echipã de consilieri cu
Cod Publica\ii Po=t[ 19086
omul pus sã „inspecteze” ºi sã „emitã pãreri”,
care, împreunã, îºi va realiza proiectele de
I S S N 1583-2546
aºa cum îi face plãcere, ºi alta e sã-i ceri „sã
dezvoltare.
REDAC|IA:
punã osu” ºi sã aibã grijã de nevoile celui
Punem în dezbatere aceastã problemã
Nicolae Drago= =i Emil Drãghici care l-au ales!... Fapt pentru care, de la destui
cerând pãrerea cetãþenilor, a specialiºtilor ºi
senior editori; Drago= Sarchizian dintre consilierii noºtri locali, dacã le-ai cere
a organismelor îndreptãþite, subliniind faptul
secretar general de redac\ie; +tefan
un bilanþ la final de mandat, ai obþine
cã, aici, în acest caz, într-adevãr, nu este
Naciu, Gheorghe Manea, Sergiu Târa,
rãspunsuri numai pentru rubrica „de la ce
condamnabil sã ne situãm pe poziþia de „a
Alexandru Dumitriu, Simona
acþiuni ºi de câte ori l-ai împiedicat pe
Constantinescu, Antoaneta Matei
ne da cu pãrerea”.
primar”.
Corneliu Leu
Director marketing =i publicitate - Tudor
Bine-nþeles cã existã ºi oameni de bun simþi
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PORTALUL DE CARTE ªI ARTE A ÎNCEPUT SÃ FUNCÞIONEZE pe
.car
tesiar
te.r
o
www
www.car
.cartesiar
tesiarte.r
te.ro
IATÃ PRIMELE ]NSEMNARI VENITE DIRECT PE EL DIN PARTEA
VIZITATORILOR CARE AU DORIT SÃ DEVINÃ ANTENELE NOASTRE

COMUNICAT AL ASOCIAÞIEI
COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Informãm toate filialele si toþi colegii primari cã, pe baza
protocolului de colaborare cu Miºcarea pentru Progresul Satului
Romanesc ºi revista “Albina româneascã” precum ºi a hotãrârilor
adoptate la cea de a 7-a ediþie a Consfãtuirii Naþonale a
Intelectualilor de la Sate, marþi 27 februarie 2007, la orele 18 a
fost inaugurat lansandu-se in reþea PORTALUL INTERNET pus
în slujba afirmãrii culturale a tuturor comunelor din România, a
sprijinirii bibliotecilor, ºcolilor,aºezãmintelor culturale ºi tuturor
acþiunilor de educaþie civicã ºi iniþiativã localã de dezvoltare.
Din aceastã data, portalulpoate fi accesat la adresa de internet:
www.cartesiarte.ro Intitulat “PORTAL DE CARTE ªI ARTE PERIODIC DE CULTURÃ ªI INIÞIATIVÃ LOCALÃ”, acesta
cuprinde un întreg domeniu internet capabil sã gãzduiascã atât
informaþii din toate judeþele, comunele ºi chiar satele, la care se
ajunge printr-un motor de cãutare propriu ce realizeazã contacte
pe intreaga hartã a þãrii, cât ºi web-siteuri monografice ale tuturor
comunelor care ºi le vor face, având dreptul sã ºi le introduca ºi
sã ºi le administreze fiecare in parte, primind pentru aceasta
consultanþã tehnicã ºi stagii de instruire a persoanelor implicate.
Ii rugam, aºadar, pe preºedintii filialelor noastre sã îndeplineascã
doua cerinte absolut necesare pentru succesul acestei iniþiative
ºianume:
1. Sã informeze toate organismele judeþene - Consiliu Judeþean,
Inspectorat ºcolar, Direcþie de Culturã-Culte, Biblioteca Judeþeanã,
Centrul Judeþean pentru Conservarea Culturii Tradiþionale (care

au fost anunþate în legãturã cu aceastã iniþiativã ºi li s-a trimis
descrierea aparutã în revista “Albina romaneascã”, unele dintre
ele stabilind ºi oameni de legãturã) de faptul cã ACEST IMPORTANT PORTAL A FOST INAUGURAT ºi poate fi accesat la
www.cartesiarte.ro, cerând de la respectivele instituþii sprijin
pentru afirmarea iniþiativelor din toate comunele.
2. Sã retransmitã acest comunicat tuturor colegilor primari
informandu-i ºi îndemnându-i sã stabileascã în fiecare comunã
câte o persoanã care sã þinã legãtura permanentã cu portalul ºi
sã-l alimenteze cu toate ºtirile de interes local, fãcându-se apoi
paºi cãtre realizarea unui site al comunei care sã funcþioneze permanent în gãzduirea oferitã de portal. Sã-i îndemne sã studieze
intrucþiunile ce se gãsesc în regulamentul portalului, sã cearã
consultaþii prin “FORUM-ul” portalului ºi sã înceapã a introduce
cât mai multe ºtiri locale, ca ºi dorinþele lor de a intra în asociere
cu alte localitãþi, instituþii administrative sau societãþi private prin
intermediul acestui FORUM care oferã un larg spaþiu de
consultare.
Menþionãm cã PORTALUL DE CARTE ªI ARTE este în
construcþie ºi se va lãrgi mereu cãutând sã satisfacã toate cerinþele
venite din partea comunelor. În acelaºi timp, el va oferi spre
lecturã sau descãrcare bibliotecilor comunale ºi ºcolilor un numãr
mare de cãrþi ºi reviste pentru care a obþinut gratuitatea drepturilor
de autor, va avea un modul separat de programe ºi conferinþe
care se pot prezenta cu caracter de Universitate Popularã în orice
adunare cetãþeneascã sau activitate de Cãmin Cultural, va
populariza imagini din muzeele localitãþilor ºi alte atracþii zonale
care pot trezi interesul pentru turismul cultural ºi acþiuni specifice
conform tradiþiilor locale.
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Nota redactiei: Publicãm aceste
scurte articole de prezentare
oferindu-le ca modele pentru
profilul succint ºi cuprinzãtor
prin care fiecare comunã se
poate prezenta în portalul nostru,
aºteptând asemenea prezentãri
din partea tuturor primãriilor
primãriilor.. Pe

mãsurã ce ne vor fi transmise, noi le
vom introduce la judeþul respectiv
respectiv,,
în
dreptul
comunei
respective.
Grãbiþi-vã!
E
în
interesul
dumneavoastra sã deveniþi cât mai
cunoscuþi ºi sã vã marcaþi ºi prezenþa
pe Harta Culturalã a României
Contemporane.

PROFIL DE COMUNÃ: CORNU
(Jud. Prahova)

zonei de deal, cu staþiune balnearã înfiinþatã
la 1910 în care, din iniþiativa învãþãtorului Ion
Gh. Mareº, coleg al lui Ion Mihalache, în
perioada interbelicã se reia dedzvoltându-se
apicultura tradiþionalã ºi ia fiinþã o puternicã
miºcare cooperatistã determinând înflorirea
comunei. Efortul actual se îndreaptã spre
revalorificarea acestor tradiþii atât balneare cât
ºi cooperatiste, cu importante realizãri edilitare
ºi culturale, datorate unui Consiliu local activ,
cu mari realizãri în organizarea localã a
învãþãmântului ºi stimulente atât pentru elevi
cât ºi pentru cadrele didactice, dând titluri de
„Dascãl de onoare al comunei Vulcana-Bãi”
ºi, respectiv, „Elev de onoare”, constituinduse „Consiliul întâilor premianþi ai comunei
Vulcana-Bãi”ºi acordându-se „Premiul
profesor Virgiliu Mareº”. Funcþioneazã o activã
casã de culturã ce poartã numele lui Ion
Minulescu cu grupul vocal „Mlãdiþe
vulcãnene” ºi organizând anual un concurs
folcloric de ziua comunei, slujind cu
manifestãri publice ºi monumente Cultul
Eroilor ºi încurajând dialogul interreligios în
spiritul ecumenic al ortodoxiei noastre.
O amplã monografie a fost editatã la
aniversarea celor 400 de ani de atestare
documentarã a localitãþii, pe baza
documentelor adunate în vechea monografie
de doctorul Gheorghe I. Mareº, prin concepþia
fiului acestuia, doctorul Dinu G. Mareº
îmbinând exemplar informaþia utilã cu literatura
ºi cu sprijinul ºi colaborarea primarului Emil
E. Drãghici, datoritã activitãþii cãruia, în VulcnaBãi se aflã sediul pe þarã al Asociaþiei
Comunelor din România. Intraþi direct pe situl
primãriei: www.vulcanabai.ro

Localitate cu urme geologice de la retragerea
Mãrii Sarmatice, veche continuitate cu unelte
din neolitic, vestigii din epoca bronzului, limes
dacic având în apropiere un drum ºi un castru
roman, atestare documentarã de la Neagoe
Basarab în 23 iulie 1514 ºi hrisov de la Mihnea
Voievod la 4 iunie 1581, aureolat ca sat
domnesc de Radu ªerban la 1603, biserica
„Înãlþarea Domnului” fiind ctitoritã de banul
Drãghici Cantacuzino la 1649.
Situatã la 500-600 m. altitudine pe terasa
de deasupra cursului mijlociu al Prahovei, (vf.
Sinoiul 740,2 m), înconjuratã de afluentele
Câmpiniþa, Valea Rea ºi Baliþa, beneficiazã de
microclimatul de excepþie al zonei Breaza cu
livezi, pãdure ºi o mare expoziþie comunalã
de flori începând de la sfârlitul primãverii,
izvoare de apã sãratã pentru cure interne ºi
externe, localitatea prosperã prin mulþi localnici
cu iniþiative în industrie, meºteºuguri ºi
turismul rural, este bine gospodãritã de edili
având un centru civic performant, dãruitã de
generoºi donatori cu valoroase bunuri
muzeale, activitãþile culturale beneficiind de o
elegantã salã de spectacole, douã muzee, o
bibliotecã cu peste 10.000 de cãrþi, iar siteul
primãriei care poate fi accesat la
www.primariacornu.go.ro , gãzduieºte
programul activitãþilor culturale pe întregul an.
Monografia „Cornu un sat cu nume latinesc”
este publicatã în 1998 de Matei Stãncioiu, cu
sprijinul primarului Cornel Nanu; Asociaþia
localã de turism rural oferã o prezentare a
comunei ºi oportunitãþilor în limbile românã
ºi englezã; adrese, locuri de interes ºi de agrement sunt menþionate în toate pliantele
Asociaþiei de Turism Montan Prahova.

PROFIL DE COMUNÃ VULCANABÃI (Jud. Dâmboviþa)
Moºie cumpãratã cu hrisov de Vlad Þepeº
ºi datã zestre sorei sale Alexandra, sat cu
atestare documentarã de la Radu ªerban în
1604, zonã geologicã rãmasã din Marea
Sarmaticã cu mari bogãþii de marne, carbune,
petrol ºi, specifice bãilor de aici, apele sãrate
de zãcãmânt. Situatã pe valea Vulcanei, afluent
al Ialomiþei, zonã de deal cu pãduri ºi pajiºti,
obºte sãteascã din apropierea Târgoviºtei
voievodale cu danie la 1622 pentru ridicarea
mãnãstirii pe Vîrful Vulcanei (642 m) ºi atestare
la 1691 pentru schitul Cetãþea. Cuprinde satele
Vulcana de Jos, Vulcana de Sus ºi Nicolaeºti,
cu livezi, agriculturã ºi zootehnie specifice

PROFIL DE COMUNÃ: ANINOASA
(Jud. Dâmboviþa)
Localitate de tradiþie din preajma Cetãþii de
Scaun a Târgoviºtei, Aninoasa formeazã o
comunã prosperã cu pomiculturã, zootehnie,
viticulturã ºi extracþie petrolierã împreunã cu
satele Viforâta ºi Sãteni, având pe teritoriul ei
douã bine cunoscute lãcaºuri de cult ortodox:
Mãnãstirea Dealu, srãvechi schit reconstruit
de Radu cel Mare ºi fiul sãu Vlãduþ între 14991512, cu zugrãvealã brâncoveneascã de la
1713 ºi Mãnãstirea Viforâta datând de la Vlad
Înecatul la 1530. Aceastã tradiþie edilitarã se
menþine ºi în prezent, Aninoasa fiind una dintre
puþinele comune rurale care are Serviciu Public de Gospodãrie Comunalã. Astãzi, ea se
prezintã ca pãstrãtoare a tradiþiilor folclorice
ale Munteniei prin ansamblulul „Vestitorii

Aninoasei” care prezintã pe scenele lumii una
dintre cele mai pure ºi mai spectaculoase
variante ale „Cãluºului” ºi gãzduieºte festivaluri
folclorice
în
comunã.
Prezenþe
marcante:biblioteca „Constantin Manolescu”,
cenaclul literar-artistic cu acelaºi nume, cercul
de tradiþii „Muguri de Anin” ºi grupul umoristic
„Sens Unic” ce organizeazã concursuri la
scarã naþionalã. Radioul naþional a stabilit în
comunã o subredacþie a postului „Antena
Satelor”, iar presa scrisã este promovatã local prin „Jurnal de Aninoasa”. Începe sã capete
tradiþie naþionalã ºi chiar internaþionalã
„Festivalul primarilor artiºti”, amplã
manifestare ºi concurs durând o sãptãmânã,
al cãrei animator este primarul Constantin
Maricescu, el însuºi un cunoscut cântãreþ. Iar
poetul Victor Mihalache editeazã revista „Scena
vieþii”. Veºti culturale permanente pe situl
www.primariaaninoasa.ro

PROFIL DE COMUNÃ: CUMPÃNA
(Jud. Constanþa)
Ultima comunã înainte de vãrsarea în mare,la
Agigea, a Canalului Dunãre-Marea Neagrã.
Fost cãtunul Hasi-Duluc al comunei Tekirghiol,
cândva moºie a lui Mihail Kogãlniceanu, astãzi
practicând agricultura ºi creºterea vitelor pe
9.393 ha. Sibienii se stabilesc aici pe la 1888
iar, dupã primul rãzboi modial, vin olteni ºi
musceleni, apoi moldoveni, ajungându-se în
prezent 14.000 de locuitori în satele
Cumpãna, Bãrãganu, Potârnichea ºi Straja –
vechea Straggia, pomenitã de veneþianul
Tomasso Alberti la 1612, dar toate cu existenþã
anticã în preajma cetãþii Tomitane, vestigii
arheologice de ceramicã, capiteluri bizantine
ºi un cadran solar datând din secolul al treilea
dupã Hristos. Clima este de litoral maritim,
vegetaþia de stepã ponticã. Are patru lãcaºuri
de cult, 1500 de elevi ºi o grãdiniþã care a
primit Diploma de excelenþã, grup ºcolar de
arte ºi meserii, zece asociaþii agricole ºi una
„a utilizatorilor de apã” care-ºi propune
reabilitarea irigaþiilor, Centru de permanenþã
medicalã, stadion salã de sport, asociaþiile
sportive „Victoria” ºi „Tânãra speranþã”, prima
Academie Cisco din mediul rural. În anul 2002,
Cãminul Cultural abandonat pentru spaþii
comerciale a revenit la destinaþia sa socialculturalã, are o salã de spectacole de 700 de
locuri, biblioteca a fost refãcutã ajungând la
peste 17.000 de volume, s-a înfiinþat un
muzeu al satului ºi prima ºcoalã de balet din
mediul rural, organizeazã festivalul de muzicã
uºoarã „Delfinul de mare” ºi cel de muzicã
popularã „Fiii Dobrogei”. Primarul comunei,
Mariana Gâju este ºi coordonatorul revistei
„Cumpãna, istorie ºi tradiþie”. Apãsaþi pe titlu
pentru a citi ediþia electronicã sau accesaþi situl
www.primariacumpãna.ro .
Accesând www.turism-constanþa.ro , puteþi
deschide paginile siturilor arheologice, ale
muzeelor, ale ansamblurilor religioase ºi
lãcaºurilor de cult din judeþul Constanþa.
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Scrisoare cãtre Consiliile Judeþene de Culturã ºi Inspectoratele ªcolare
STIMATE DOMNULE DIRECTOR EXECUTIV,
STIMATE DOMNULE INSPECTOR GENERAL
Am onoarea ºi bucuria sã Vã anunþ cã un prim modul din PORTAL DE ARTE SI CARTE a început sã funcþioneze pe internet la
adresa www.cartesiarte.ro ºi cã, prin aceasta, aºteptãm din partea
Instituþiilor Culturale din toatã þara colaborarea spre a realiza în cel
mai scurt timp HARTA CULTURALÃ A ROMÂNIEI
CONTEMPORANE.
Aºa cum V-am anunþat la sfârºitul anului trecut, trimiþându-Vã ºi
proiectul care descrie acest portal în revista “Albina româneascã”,
punem spaþiu gratuit la dispoziþie pentru orice fel de ºtire privind
viaþa culturalã a localitãþilor ºi pentru a informa despre orice
eveniment cultural produs în judeþe ºi localitãþi.
Colaboram pentru aceasta cu toate PRIMÃRIILE comunale ºi
oraºeneºti, ºi toate INSTITUÞIILE CULTURALE ªI ªCOLARE
LOCALE aºteptându-le sã ne trimitã cât mai multe ºtiri ºi calendare
de evenimente culturale, concursuri, iniþiative, aniversãri . Pentru
o continuitate în relaþiile noastre cu aceste primãrii ºi instituþii le
rugãm pe fiecare sã desemneze persoane de contact pe care le
vom denumi generic “antenele portalului”, le vom lua în evidenþa
noastrã transmiþându-le în mod periodic instrucþiuni ºi invitându-le
la stagiile de formare prin care vor deveni voluntari formaþi ai vieþii
culturale locale, participanþi la concursurile noastre, ajungând nu
numai sã transmitã ºtiri despre evenimentele culturale ci sã
iniþieze, sã provoace ºi sã anime asemenea evenimente în
localitãþile þãrii.
Fapt pentru care Vã rugãm, în primul rând pe Domnia Voastra, sã
stabiliþi o persoanã de contact la nivel de Direcþie sau de Consiliu
Judeþean, cu care sã pãstram o legaturã permanentã, care sã
monitorizeze ºi care sã ne sprijine în tot ceea ce vom întreprinde
pentru judeþul Dumneavoastrã, sã ne sugereze toate linkurile prin
care sã oferim oricãrui vizitator pe internet posibilitatea de a cunoaºte
site-urile pe care vã popularizaþi activitatea din instituþiile subordonate
ºi de a intra în contact cu ediþiile on-line ale publicaþiilor locale.
Harta, pe care o publicãm chiar în deschiderea portalului, oferã
prin apãsarea pe Judeþul Dumneavoastrã legaturi atât cu fiecare
instituþie judeþeanã pe care ne-o veþi recomanda, cât ºi cu fiecare
localitate a cãror listã, dupã cum puteþi constata, nu se limiteaza la
municipii, oraºe ºi comune ci, pentru prima data, însiruie orice sat ºi
cãtun, chiar rugându-Vã sã ne semnalaþi acolo unde exista omisiuni.
Pe aceastã schemã geograficã ºi de voluntariat uman pe care Vã

rugãm sã ne sprijiniþi sã o realizam, HARTA CULTURALÃ A
ROMÂNIEI CONTEMPORANE se va realiza cu atât mai repede
cu cât vom realiza împreunã, pe acest portal ºi prin activarea
“antenelor” despre care V-am vorbit, HARTA CULTURALÃ A
JUDEÞULUI DUMNEAVOASTRÃ. Noi am realizat
deocamdatã harta þãrii, hãrþile judeþelor cu listele lor precum ºi motorul
de cãutare în dreptul fiecãrei localitãþi. Urmeazã ca, de acum înainte,
sã le umplem pe acestea cu informaþii mereu noi, cu monografii
culturale, cu descrierea instituþiilor culturale din judeþ ºi cu legãturi
(link-uri) spre toate site-urile locale, instituþionale, redacþionale sau
chiar ºi personale, de creatori si autori, care pot completa aceastã
harta.
Va daþi seama cã este o întreprindere extrem de grea ºi contam în
mod special pe sprijinul Domniei Voastre ºi al persoanelor de contact pe care dorim sã le formãm ca instructori moderni ai vieþii
culturale locale, fapt pentru care vom cere sprijin guvernamental, al
Ministerului Culturii ºi Cultelor, al Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, al Comisiilor parlamentare ºi al Consiliilor judeþene.
În plus, portalul nostru îºi propune sã ofere tuturor vizitatorilor ºi,
în special, bibliotecilor oraºeneºti sau comunale, caselor de culturã
ºi cãminelor culturale, urmãtoarele:
- Carþi cu drepturi de autor gratuite pentru descãrcarea de pe
internet, pentru care, în cadrul orelor de aplicaþii practice din ºcoli,
sã se organizeze cercuri de legãtorie de carte;
- Conferinþe ºi expuneri cu caracter de Universitate Popularã pentru
a putea fi folosite în acþiuni culturale de toate aºezãmintele din þarã
ºi la cursuri pentru adulþi;- Un forum de dezbatere a problemelor
culturale-educaþionale contemporane, moderat de personalitãþi
academice;- Spaþii de prezentare ºi de legãtura cu site-urile personale
pentru muzee, reviste, edituri ºi alte instituþii de culturã ºi învãþãmânt
din localitãþi. Contând pe înþelegerea Domniei Voastre, sperãm sã
apreciaþi importanþa acestui demers ºi sã susþineþi intenþia noastrã de
a deveni o interfaþã între toate elementele de importanþã localã ºi de
specific local ale culturii româneºti, oglindindu-le în ansamblul lor
ºi stimulând legãturile creatoare dintre ele.
ªi, bine înþeles, aºteptãm cu multã încredere confirmarea Domniei
Voastre la adresa de mail de mai sus, la adresa poºtalã: 126, bd.
Dacia, Bucuresti 020064 sau la fax 021 6105659,
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VICTOR LEU - ARHIEPISCOP MARTIR AL EXILULUI ROMÂNESC
Arhiepiscopul ortodox al exilului românesc, Victor,
continuatorul unei “dinastii de ierarhi-martiri, pe nume
Leu, pilduitori slujitori ai Altarului” ºi mesager al Grupului
de rezistenþã al celor ºapte episcopi ai Sfântului Sinod
a Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, ºi-a vãrsat
sângele în luptele duse pentru întregirea þãrii ciuntite,
urmând pilda strã-strãbunului sãu Mihai Leu blagocinul,
fost preot de tabãrã a lui ªtefan cel Mare ºi ºi-a sacrificat
libertatea, sãnãtatea, militând, dupã terminarea celui de
al doilea Rãzboi Mondial, pentru a stãvili acþiunile
imperialiste, nelegitime, criminale ale Antihristului
cominternist, puse în practicã de alogeni instruiþi,
îndoctrinaþi, stipendiaþi de Moscova ºi coordonaþi de
KGB.
Dacã episcopul Grigorie Leu, spre a îmbãrbãta ºi a
alina suferinþele ostaºilor ce au luptat, în 1916-1918,
pentru întregirea neamului, la: Oituz, Mãrãºti þi Mãrãºeºti,
a funcþionat ca preot militar, iar în 1941 a slujit la
eliberarea Chiºinãului, Tighinei ºi Tiraspolului, fiul sãu,
Vasile, în cel de al doilea rãzboi mondial, a însoþit, în
aceeaºi calitate, trupele române în cruciada dusã pentru
eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord ºi stoparea
expansiunii comuniste spre apusul Europei.
Vasile Leu s-a format în împrejurãri istorice
excepþionale, în perioada de creaþie ºi jertfã naþionalã,
de luptã pentru europenizarea ºi modernizarea României Mari ºi s-a afirmat
ca fiind un om de excepþie, situându-se printre cele mai reprezentative
personalitãþi ale exodului românesc din Ocident. Dupã ieºirea din
adolescenþã, când nu apucase sã se dezmeticeascã bine de seismele
provocate de prima conflagraþie mondialã, a ºi fost angrenat, efectiv, în
tãvãlugul schimbãrilor dramatice, premergãtoare celui de al doilea Rãzboi
Mondial, devenind, mai apoi, în timpul agoniei României Mari, un participant activ la rãsturnãrile istorice, când lumea era gata sã se prãbuºeascã
în neant, datoritã expansiunii a douã puteri malefice gemene, comunismul
ºi fascismul ºi a ameniþãrilor cu bomba nuclearã.În acest context istoric
contorsionat s-a modelat ºi a evoluat, între altele ºi personalitatea
jertfelnicã a viitorului arhiepiscop al exilului românesc Victor Vasile Leu.Cu
toatã atitudinea de combatant intransigent, necruþãtor a uriaºei capacitãþi
de a mistifica realitatea a cominterniºtilor ºi în pofida faptului cã a fost
educat de ortodoxistul Nichifor Crainic, pe care îl admira în studenþie,
arhiepiscopul Victor Leu era un spirit ecumenic, ce a militat pentru o
consonanþã simfonicã a diversitãþii identitãþilor, cu deschideri largi cãtre
lume, dupã cum a dovedit-o þi în discuþia avutã la Vatican, cu cardinalul
Giovani Battista Montini, viitorul papã Paul al VI-lea.
Arhiereul Victor Vasile Leu a fost un anticomunist convins, constant,
fãrã echivoc, a desfãºurat o activitate duhovniceascã, ecumenicã, motivatã
istoric, raþionalã, coordonatã de asociaþia internaþionalã World Council of
Churches, fiind un suport spiritual ºimaterial al românilor nãpãstuiþi de
soartã, indiferent de confesiunea ce o aveau.El a sprijinit cu hotãrâre,
dãruire ºi abilitate Consiliul Naþional Român din exil, monarhia ºi a aplanat
multe conflicte iscate între diverse grupuri ºi grupuleþe, divizate de propriile
orgolii sau de agenþi ai Securitãþii infiltraþi printre bejenari.International
Refugees Organisation, [IRO] nu numai cã l-a recunoscut pe Victor Leu
ca fiind ºeful Bisericii Ortodoxe Române din exil, dar i-a eliberat ºi o
legitimaþei prin care îl autoriza sã organizeze ºi sã desfãºoare opera de
ajutorare a fugiþilor în numele lui Hristos.Cunoºtiinþele, puterea de
cuprindere ºi sintezã a realitãþii ce o trãia precum ºi activitatea de arhiereu
au fost apreciate de mai multe personalitãþi ºi instituþii naþionale ºi
supranaþionale, laice ºi religioase, între care ºi de Vatican.Pentru atitudinea
sa anticomunistã fermã, pentru activitatea dusã de Arhiepiscopul ortodox
spre a alina suferinþele celor maltrataþi de bolºevici, ca ºi Patriarhul Nicodim
Munteanu, care l-a distins cu un înalt ordin al Bisericii Ortodoxã Autocefalã
Românã, Papa Pius al XII-lea, în semn de preþuire a activitãþii omului cu
suflet caritabil ºi spirit jertfelnic, i-a înmânat un obiect de cult însoþit de o
fotografie cu autograf.Mitropolitul ortodox din Londra, Ghermanos, i-a
acordat un sprijin substanþial pentru a fi hirotonisit ºi pentru a-ºi stabili
reºedinþa arhiepiscopiei exilului românesc în patria ortodoxiei.
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Atenagoras l-a recunoscut
pe Victor Leu ca fiind Bishop elected , l-a admirat pentru înfãþiºarea sa ºi

l-a prezentat, la o întrunire cu profesorii greci ai
ºcolilor din Istambul ºi notabilitãþi locale, ca fiind:
“ºeful Bisericii Ortodoxe a fraþilor noºtri români din
Europa.El vine la Patriarhie ca sã colaboreze cu
noi” .ªi autoritãþile laice ale Europei Apusene, ºefi
de state, în funcþie sau exil, miniºtrii de externe,
ambasadorii tuturor þãrilor capitaliste, i-au cerut
informaþii ºi l-au consultat asupra unor probleme
fundamentale în legãturã cu strategia ce trebuie
aplicatã în lupta împotriva ameninþãrilor
cominterniste, cum a fost cazul ºi cu Churchill Junior, subºeful Inteligence Service etc.Arhiepiscopul
exilului a slujit cu credinþã ºi dãruire douã instituþii
fundamentale ale României Mari, Biserica
Ortodoxã Autocefalã Românã ºi interesele perene,
vitale ale neamului românesc, demonstrând
totodatã cã ºi în ortodoxie sunt soldaþi ai lui
Hristos, luptãtori neînfricaþi, gata oricând pentru
jertfa supremã.În toate acþiunile majore întreprinse,
Victor Vasile Leu a respectat, cu sfinþenie,
jurãmântul fãcut la alegerea ºi hirotonisirea sa ca
arhiepiscop al exilului, acela cã va “sluji, cu timp
ºi fãrã timp ºi înaintea oricãrei alte acþiuni, numai
pe Hristos ºi duhul neamului românesc”.
Pentru a întrupa jurãmântul în fapte,
arhiepiscopul Victor ºi-a pus existenþa personalã, libertatea ºi viaþa în
primejdie, pãtimind nu numai pentru credinþa întru Hristos, ci ºi, mai
ales, pentru slobozenia duhului neamului românesc de sub cãmaºa de
forþã, impusã pe trupul þãrii prin dictat, silnicie ºi crimã, de cominterniþii
alogeni, prin intermediul Securitãþii,denumitã “braþul înarmat al PCR”,dar
care, uneori, purta aceastã înarmare sub sutanele unor ierarhi
vânduþi.Arhiereul ortodox al exilului românesc a fost un pãstor devotat
turmei sale, un apãrãtor al duhului neamului din care fãcea parte, un
diplomat luminat ºi abil, o inteligenþã pãtrunzãtoare, vizionarã a epocii
în care a trãit,
Datoritã acestor calitãþi reprezentanþii majoritãþii refugiaþilor politici
români din Occident i-au solicitat sprijinul ºi intenþionau, ca dupã
alungarea invadatorilor sovietici, sã-l aleagã patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române iar, din aceleaºi motive, mesagerii Antihristului cominternist,
duºmani ai libertãþii ºi ai democraþiei, care au transformat þara într-o
închisoare, ºi-au mobilizat toate forþele pentru a-l marginaliza.Când au
constatat cã nu pot face acest lucru au hotãrât sã-l lichideze, spre a
uºura munca securiþilor în sutanã, a acelora care nu au învãþat încã “sã
aibã teamã de Dumnezeu, iubire de þarã ºi ruºine faþã de oameni” , cum
constata, în 1959, preºedintele CNR, Constantin Viºoianu, referindu-se
atât la “sovrompatriarhia” de la Bucureºti, cât ºi la spectacolul jalnic
dat de anumite feþe bisericeºti de la Biserica Sfinþii Arhangheli Mihail,
Gavriil ºi Rafail, din Paris.Principalele motive ce au stat la baza rãpirii
de cãtre KGB ºi a condamnãrii la moarte a lui Victor Vasile Leu au fost,
revolta sa împotriva cãmãºii de forþã pusã pe sufletul ºi fiinþa neamului
românesc ºi delictul de fugã din faþa barbariei comuniste, pentru a o
demasca în lumea civilizatã.
Arhiereul Victor este un simbol al rezistenþei împotriva samavolniciilor
sãvârºite de invadatorii sovieticii în România ºi trebuie reabilitat juridic,
deoarece condamnarea la moarte i-a fost ordonatã ºi supraveghiatã
îndeaproape de KGB.
În prezent, unii dintre sinodalii care au colaborat cu Securitatea, în
loc sã se retragã în mãnãstiri pentru rugãciune ºi penitenþã, cum ar fi
normal, se înghesuie la demnitãþi, se ceartã pentru trecãtoarea glorie
lumeascã, se scuzã cã au fost informatori, pretextând cã delaþiunea lor
a fost fãcutã fie sub influenþa drogurilor fie a unor pretinse interese
patriotice, uitându-L pe Hristos, ignorând opinia turmei ce o pãstoresc
ºi pe cei care L-au slujit cu credinþã, pânã la sacrificiul suprem.
Numai prin adevãr, credinþã ºi sacrificiu Biserica Ortodoxã Românã va
rezista asaltului dat de Antihrist prin exploatarea slãbiciunilor omeneºti,
iar viaþa ºi activitatea arhiepiscopului exilului, ca ºi cea a pãrintelui
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, oferã un exemplu demn de luat aminte.
Prof.PaulLEU
Kenmore, Washington, USA
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Trebuie sã priveºti în jur
Interviu cu GISULA TSCHARNER-MEYER
primarul unei comune din Elveþia
S-a nãscut lângã lacul Zürich în 1947, într-o localitate cu vedere
spre munþi, Küsnach, mezina unei familii cu cinci copii, în care tatãl,
pastor protestant, le-a insuflat copiilor respectul pentru naturã ºi pentru
aproapele uman. Mama, casnicã, pe lângã grija familiei, îºi folosea
energia în a-i ajuta pe alþii. Pãrinþii s-au logodit pe muntele Gisula, al
cãrui nume l-au dat mai târziu ultimului lor copil.
Dupã ce a terminat ªcoala normalã cu bacalaureat, a urmat studiile
teologice, ca tatãl sãu, la Basel ºi Zürich. A fãcut practicã în satul
natal ºi apoi la grãdina zoologicã – gândind cã în meseria ei
comunicarea nonverbalã este mai importantã decât cea verbalã.
O primã cãsnicie care s-a destrãmat repede a dus-o într-un sat de
munte din regiunea romanºã, unde s-a îndrãgostit mai întâi de limbã
ºi apoi de bãrbatul vieþii ei. ªi-a întemeiat aici o familie solidã ºi a
fãcut doi copii reuºiþi. S-a identificat cu etnia romanºã a soþului ei,
Angelo, adoptând idiomul local romanº sutsilvan pe care îl vorbeºte
perfect, ca pe graiul matern, dialectul german elveþian. În Grisonul
central a practicat 20 de ani profesia de pastor ecleziastic, apoi s-a
retras din ierarhia bisericeascã, preferând munca de spiritualã creºtinã
liberã, neangajatã instituþional. Ecumenismul sãu deschis o face sã
fie chematã pentru a organiza ceremoniale pentru oamenii de diverse convingeri creºtine, ca ºi pentru atei. Este solicitatã la nunþi,
botezuri, înmormântãri ºi nu numai, þine cursuri dintre cele mai diferite
ºi conferinþe în toatã Elveþia. Îºi completeazã activitatea intelectualã
fãcând « catering » ºi gastronomie cu plante sãlbatice ºi a scris douã
cãrþi despre acest domeniu. A fost aleasã preºedinta Uniunii
Scriitorilor Romanºi, nu în ultimul rând pentru calitãþile ei de bunã
organizatoare.
Deºi angajatã cu trup ºi suflet pe tãrâm social, nu a optat pentru
nici un partid politic. Convingerile ei sunt apropiate de ecologism
pentru care militeazã neîntrerupt. A fost aleasã ca primar în satul ei,
mai întâi cinci legislaturi (10 ani), apoi încã o legislaturã de 3 ani pe
care tocmai a încheiat-o. Adunarea sãteascã, juridic cea mai înaltã
instanþã democraticã, a preferat-o altor candidaþi.
1. Sunteþi pentru a ºasea oarã în România ºi ne bucurãm cã aveþi
deschiderea de a ne rãspunde la câteva întrebãri de mare interes
pentru cititorii publicaþiei noastre. Mulþi din cei 2000 de abonaþi ai
noºtri sunt primari, vã puteþi simþi ca între colegi. ªi, ca sã fim ºi noi
printre oamenii de acþiune, vom intra direct în subiect : Cum aþi ajuns
primar ?
G.T. Am fost aleasã de comunã. Prima datã eram trei candidaþi la
150 de locuitori, doi bãrbaþi (un jurist ºi un þãran indigen) ºi o femeie
strãinã de loc, dar care a devenit indigenã, adicã eu, care aveam
convingeri ecologiste, fãrã sã fiu înscrisã în vreun partid ºi asta se
ºtia prin tot ce fãcusem. Am câºtigat alegerile având doar un vot în
plus.
2. Prin definiþie, titlul ºi funcþia de primar nu poate fi revendicatã
de oricine ºi nici acordatã oricui. Ce calitãþi trebuie sã aibã un candidat la primãrie ca sã devinã un primar modern ?
G.T. Trebuie sã aibã o capacitate crescutã de a aborda procesele
tipic administrative. Sã ºtie sã repartizeze sarcinile, sã ºtie sã conducã
ºi sã controleze ºi mai ales sã ºtie ce are el însuºi de fãcut. Rolul
esenþial al primarului este sã intermedieze între organizaþiile statale
superioare ºi interesele comunei, în mod concret el trebuie sã obþinã
cât mai multe avantaje pentru populaþie ca sã se bucure de o mare
încredere din partea ei în acest proces de mediator. Dacã i se acordã
creditul moral necesar, primarul poate obþine rezultate frumoase,
cu condiþia ca el sã menþinã o transparenþã optimã.

3. Deci « primul din localitate » trebuie sã aibã vocaþie. Cum
comunicã primarul cu locuitorii satului ?
G.T. Cel mai important e sã comunice direct (pe drum, în restaurant etc.). Oficial are o audienþã pe sãptãmânã ºi asta nu-i destul.
Primarul trebuie sã ºtie mai ales sã-i stimeze pe oameni, acesta-i
lucru cel mai important, care nu se învaþã, cu el trebuie sã fii dotat.
4. Un potenþial important în gestionarea treburilor comunale îl
constituie consilierii. Vã rugãm sã ne spuneþi cum aþi folosit acest
potenþial ? Existã limite legale pentru punerea în valoare a
consilierilor ?
G.T. O comunã micã are la noi cinci consilieri. Localitãþile mai
mari au ºi un secretar. Fiecare consilier este responsabil de un resort,
dar el n-are dreptul sã ia decizii de unul singur. Toate hotãrârile se
iau în ºedinþele bisãptãmânale la care participã întreaga conducere.
Nici mãcar primarul nu poate decide ceva. El coordoneazã
departamentele, resoartele, gândind fiecare miºcare ca pe tabla de
ºah. Aceastã activitate de supraveghere ºi coordonare îi este destinatã
numai ºi numai primarului, niciodatã consilierilor.
5. Dar consilierii n-ar putea prelua anumite sarcini din portofoliul
primarului? De pildã, legãtura cu organizaþiile nonguvernamentale,
atragerea ºi supravegherea investiþiilor, derularea unor programe
culturale sau sportive, acþiuni de asistenþã socialã etc. În cazul
implicãrii consilierilor în activitãþi executive nu credeþi cã ar trebui
plãtiþi din fondurile primãriei?
G.T. Consilierii au în general o retribuþie simbolicã. Ea poate fi
augmentatã în cazul în care el depune eforturi vizibile în plus numai
dacã suveranul (adunarea sãteascã) este de acord. Dar de obicei
nu se depãºeºte limita simbolicã. Consilierul face o muncã în folosul
societãþii de regulã fãrã a fi plãtit. Primarul nu-i poate da nimic. Cel
care se angajeazã în politica executivã trebuie sã o facã din pasiune,
ca pe un hoby, ºi nu din obligaþie.
6. Primarul se sfãtuieºte ºi cu foºtii candidaþi la primãrie sau cu
foºtii primari ? Este aceasta o practicã obiºnuitã, ar trebui încurajatã
sau, dimpotrivã, ar descuraja pe consilierii în funcþie ?
G.T. Doar în ultimã instanþã poþi apela la cei dinainte. Consultarea
lor ar pãrea un complot. Mai bine ar fi sã ceri pãrerea unui consilier
în funcþie din altã localitate. Consilierii actuali nu s-ar simþi bine, ei
vor sã-ºi punã în aplicare punctul lor de vedere. Ai putea sã te consulþi
(continuare în pag.15)
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Reflecþii pentru o dezbatere privind:

EVOLUÞIILE CONTEMPORANE

De la început, aº vrea sã precizez cã aceste „reflecþii” sunt
cantonate, în principal, în zona disfuncþiilor existente sau potenþiale
ale sistemului democraþiei constituþionale, iar evidenþierea acestora
are drept scop, pe de o parte, îndemnul de a fi evitate sau, cel puþin,
ameliorate, iar, pe de altã parte, dorinþa de a sugera necesitatea
perfecþionãrii practicilor actuale de exercitare a democraþiei
constituþionale.
Trebuie sã ne preocupe aceste lucruri deoarece, din ce în ce
mai frecvent, se aud voci, potrivit cãrora, iluzia posibilitãþii existenþei
unei societãþi care sã fie integral guvernatã prin drept, începe sã se
destrame.
Pe mãsurã ce statul de drept a câºtigat teren perfecþionânduºi legislaþia, instituþiile ºi procedurile au început sã se profileze
slãbiciunile ºi limitele sale.
Din ce în ce mai frecvent apar ºi se argumenteazã opinii
avizate potrivit cãrora „statul de drept rãmâne un proces susceptibil
de a prezenta miºcãri de reflux” ºi, chiar mai mult, se apreciazã cã
„un proces degenerativ transformã acum sistemele politice occidentale” nãscându-se astfel întrebarea dacã nu cumva lucrurile evolueazã
„cãtre o formã de autocraþie electivã”.1
Aºadar, în alþi termeni, am putea vorbi de mutaþii structurale
ºi procedurale care ar sugera existenþa unei adevãrate crize a statului
de drept.2
Marea Britanie este consideratã un model de democraþie, cea
mai veche ºi cea mai consolidatã care ºi-a dovedit durabilitatea în
timp. Aºadar, un model demn de imitat. ªi totuºi, Ralf Dahrendorf,
poate cel mai credibil savant contemporan, apreciazã cã „modelul
Westminster” s-a transformat ºi continuã s-o facã într-o „dictaturã
electoralã a premierului”. 3 Dupã cum ºtim, Regatul Unit al Marii
Britanii nu are o constituþie scrisã, în adevãratul sens al cuvântului (
adicã, un act normativ unitar în care sã fie stabilite cu precizie
structura ºi competenþele autoritãþilor de conducere colectivã). Existã
o aºa-zisã constituþie flexibilã, nu o constituþie rigidã, adicã intangibilã,
în mod obiºnuit, chiar ºi de cãtre puterea legislativã.
Rezultatul: puterea democraticã britanicã (parlament, guvern)
nu este supusã unor restricþii, angajamente sau garanþii
constituþionale, neexistând practic un control de constituþionalitate
exercitat de cãtre o autoritate destinatã acestui scop.
Putem aprecia, de altfel, cã apariþia relativ târzie pe scara
istoriei moderne a constituþiilor scrise s-a datorat nevoii de a se gãsi
un remediu prin care sã se previnã abuzul de putere ºi sã se impunã
limite acþiunii autoritãþilor statului ºi, în acelaºi timp, sã se stabileascã
mijloacele de apãrare pentru ca aceste limite sã nu fie violate. Nu
ºtim dacã se poate afirma cã Marea Britanie nu a simþit niciodatã
lipsa unei asemenea Constituþii, începând chiar de la „glorioasa
revoluþie” din 1688. Dar acum, dacã ar fi sã credem afirmaþiile lui
Ralf Dahrendorf, poate cã Marea Britanie chiar ar avea nevoie de
aºa ceva.
Nu îmi propun sã mã ocup de particularitãþile sistemului
democratic englez sau al altui stat, ci doar sã pun în discuþie unele
observaþii ºi opinii pe care mi le-am format în legãturã cu problemele
clasice legate de constituþie, de democraþie ºi legãtura între ele
reflectatã în practica organizãrii ºi funcþionãrii structurilor politice ºi
administrative.
Observaþia empiricã fundamentalã de la care pornesc este
aceea cã, în aproape toate statele lumii (iar noi nu facem excepþie)
asistãm la o creºtere a personalizãrii în gestionarea puterii. Paradigma
puterii executive monocefale sau bicefale, a guvernului, a legilor
pare cã cedeazã în favoarea aºa-zisului „guvern al oamenilor” sau,
mai rãu, aºa-zisului „guvern al omului”. Nu mai vorbim de guvern
de stânga, de dreapta sau de centru; conservator, laburist, socialdemocrat, creºtin-democrat, liberal sau mai ºtiu eu cum, ci vorbim
de guvernul Tatcher, Blair, Berlusconi, Villpaine, Nãstase sau
Tãriceanu.
„Consolidarea executivului” mult trâmbiþatã, modalitate de
creºtere a randamentului ºi a dinamicii exercitãrii puterii se traduce
prin ceea ce prof. italian Michelangelo Bovero numea o „monocefalie
instituþionalã”, adicã un cap hipertrofic care striveºte, zdrobeºte
autoritãþile reprezentative, parlamentele, mai ales pe cele slabe care

se dovedesc a nu avea vigoarea de a se opune.
Ar trebui sã înþelegem prin Constituþie nu numai un act
normativ care reglementeazã într-un anumit mod organizarea ºi
funcþionarea puterilor statului ºi raporturile acestora cu cetãþenii, dar
ºi o lege fundamentalã care sã rãspundã celor douã deziderate înscrise
în „Declaraþia drepturilor omului ºi cetãþeanului” , încã de la revoluþia
francezã de la 1789, ºi anume:
- recunoaºterea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
- o structurã a organelor de decizie colectivã care sã aibã
în vedere separarea puterilor mai exact, a competenþelor
distribuite diferitelor autoritãþi, astfel încât nici o autoritate
publicã sã nu poatã deþine o putere absolutã.
Într-un stat de drept, nici o putere nu se poate supraordona
celorlalte.
Prima ºi cea mai importantã limitã în exercitarea puterii
politice trebuie sã fie respectarea cu sfinþenie a drepturilor
fundamentale.
Democraþia e o formã de guvernãmânt sau de regim, aºa
cum unii autori preferã sã spunã. Ea constã în esenþã într-o serie de
reguli care în principal stabilesc douã lucruri, ºi anume:
1. cine e autorizat sã adopte deciziile colective ºi
2. cum, prin ce proceduri pot fi luate aceste decizii.
Acestea sunt faimoasele reguli ale jocului politic. Una din
acestea, dar nu unica este regula majoritãþii, potrivit cãreia o decizie
se considerã valabilã când obþine aprobarea majoritãþii (fie ea simplã,
absolutã sau calificatã), adicã o majoritate numericã a voturilor
membrilor organului colegial. Aceastã regulã conferã o putere. Dar
ar trebui sã înþelegem cã nici mãcar puterea majoritãþii nu poate fi
absolutã într-un stat constituþional de drept, deoarece existã decizii
pe care nici o majoritate nu le poate lua. Astfel, respectând toate
regulile jocului democratic nici o majoritate nu poate sã se abatã, sã
lezeze sau sã altereze celelalte reguli ale jocului democratic care
privesc drepturile ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor ( nu numai
drepturile politice de a alege ºi a fi ales), dar ºi libertãþile (de asociere,
de opinie, etc.) care reprezintã esenþa democraþiei. De asemenea,
într-o democraþie autenticã nu ar trebui alterate ºi alte reguli ale
jocului, cum ar fi: corectitudinea ºi echitatea în confruntarea politicã,
pluralismul ºi transparenþa în procesul de informare. Toate aceste
reguli ºi altele pe care nu le-am pomenit trebuie respectate pentru ca
jocul democratic sã fie corect. Altfel, jocul ar fi afectat de dezechilibre
sau, pur ºi simplu, ar fi înºelãtor, fals.
O constituþie e democraticã dacã transpune aceste reguli în
norme obligatorii chiar ºi pentru puterea politicã (parlament,
preºedinte, guvern). Jocul este democratic dacã aceste reguli sunt
aplicate ºi pãstrate corect.
Aº vrea sã subliniez cã puterea democraticã a majoritãþii (fie
monocratice sau a unei majoritãþi politice formatã prin alianþe sau
coaliþii) nu poate „dispune” de regulile democraþiei. Dacã o majoritate
(indiferent cum se obþine ea) corupe ºi se abate de la aceste reguli
pierde propria legitimitate democraticã.
Dupã pãrerea multor oameni de ºtiinþã din occident la a cãror
opinie mã raliez observând realitãþile din propria noastrã þarã, în
ultimii 10-15 ani, aproape peste tot în jocul politic a început sã se
joace la modul nedemocratic sau ca sã fiu mai puþin categoric am
putea spune ºi cã se joacã mai puþin democratic, adicã prin aplicarea
incorectã sau fãcându-se abstracþie de regulile jocului ºi atacând sau
erodând bazele ºi condiþiile necesare lui. O analizã mai amplã ar
trebui sã ia în calcul mai mulþi factori ceea ce nu putem face în acest
moment ºi în acest cadru.
Vreau sã exemplific cel puþin un factor esenþial, ºi care cred
cã este evident pentru totã lumea: actualmente, în multe þãri
democratice (iar noi nu facem excepþie), dar mai cu seamã acolo
unde concentraþiile majore de putere economicã cuplatã cu puterea
mediaticã greveazã asupra jocului, condiþiile în care se formeazã
opiniile politice ale cetãþenilor sunt departe de rigorile demoratice în
ciuda garanþiilor constituþionale (a se vedea apariþia pe ecranele
televizoarelor a diferiþilor aºa-ziºi „analiºti” sau „politologi” obiectivi
a aºa-ziºilor formatori de opinie, în realitate, niºte propagandiºti
diletanþi de dreapta sau de stânga).
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Regulile unei constituþii rigide (ºi ne referim la toate, nu doar
la cele referitoare la regulile fundamentale ale democraþiei) sunt
protejate prin intermediul diverselor pârghii de control a puterii
politice, a majoritãþii. În unele sisteme (inclusiv la noi) o primã linie
de apãrare este încredinþatã ºefului statului care poate retrimite
parlamentului o lege care, dupã pãrerea sa este, în mod evident
neconstituþionalã. La un nivel superior intervine Curtea
Constituþionalã care poate declara ca fiind neconstituþionalã o normã
aprobatã de puterea legislativã.
Dar o majoritate decisã sã introducã o lege care nu a depãºit
aceste obstacole poate, dacã e suficient de mare ºi puternicã, sã încerce
sã schimbe pur ºi simplu constituþia, pentru a o face compatibilã cu
acea lege sau cu guvernul respectiv care a iniþiat legea, nemaivorbind
de posibilitatea de a respinge obiecþiunile preºedintelui în cazul
reexaminãrii unei legi. Ceea ce s-a ºi întâmplat.
Existã multe modalitãþi de a altera regulile jocului democratic
consacrate într-o constituþie: de exemplu, fãcând mai slabe organele
de control ºi a celor care garanteazã respectarea acestor reguli,
reducând autonomia magistraturii ºi chiar a înseºi Curþii
Constituþionale. Tentative de acest fel s-au fãcut ºi la noi ºi ar fi bine
sã ne oprim ºi sã analizãm cu atenþie aceste tentative deliberate de
schimbãri constituþionale pentru a ne da seama cã, de câtva timp, e
în curs în multe regimuri pe care suntem obiºnuiþi sã le numim
democraþii, un proces de transformare ce are loc chiar ºi în condiþiile
în care, în mod formal, Constituþiile rãmân neschimbate.
Pãrerea multor autori este aceea cã suntem martorii unui
proces degenerativ care încearcã sã atribuie democraþiei
caracteristicile unei alte forme de conducere care a fost numitã
„autocraþie electivã”. Printre vectorii acestui proces de transformare
am amintit personalizarea crescutã a luptei politice ºi a gestiunii
puterii (spunem partidul lui Iliescu sau al lui Bãsescu, al lui Gigi
Becali sau al lui Tãriceanu sau cum am mai arãtat, avem guvernul
Stolojan, Nãstase sau Ciorbea). Paradigma „guvernului legii”arhetipul ideal al statului constituþional- pare sã cedeze aceleia a
„guvernului oamenilor”. În acelaºi timp, asistãm la afirmarea de
structuri instituþionale care privilegiazã (aºa-zisele) organe executive
ºi atribuie puteri deosebite formulelor monocratice, adicã puterilor
alocate unui singur individ, în dauna organelor colegiale
reprezentative (a se vedea creºterea rolului prefecþilor)4 . Dupã cum
am mai spus, acest fenomen este, de obicei, definit în mod eufemistic
ca „întãrire a puterii executive”, dar de multe ori, în realitate, nu este
decât o deformare patologicã a structurilor democraþiei
constituþionale, o adevãratã „macrocefalie instituþionalã” la toate
nivelurile ºi în toate compartimentele un cap hipertrofiat ºi câteodatã,
din pãcate, neinteligent, încearcã sã striveascã corpurile reprezentative
debile ºi care sunt pe cale sã-ºi piardã puterea (parlamente, consilii
locale, etc.)
În mod evident, personalizarea vieþii politice se amplificã o
datã cu proliferarea de instituþii monocratice- în cadrul statului, dar
ºi în societatea civilã- pânã aproape de absurd, ajungându-se a se
vorbi de „partide personale” ( al lui x sau y). În aceste condiþii,
alegerile, mai cu seamã dacã se va renunþa la scrutinul de listã, tind
sã se transforme într-un rit, într-o procedurã de identificare a unor
persoane ºi sã se descompunã într-o delegare aproape necondiþionatã
tocmai unor puteri monocratice ale cãror titulari, simþindu-se investiþi
(sau miruiþi) interpreteazã, în mod firesc, propriul rol în mod
discreþionar ºi adeseori, cu aroganþã autocraticã.
Aºadar, atenþie la personalitãþile politice ce doresc, sub
motivaþia investiturii elective, sã fie jucãtori într-un joc ce ignorã
regulile jocului democratic consacrat prin constituþie.
*
În ultima perioadã, se vorbeºte din ce în ce mai mult de „o
bunã guvernare” sau de „o bunã administrare”. Au apãrut, aºadar,
noi noþiuni în peisajul semantic al dreptului public, dar ºi în
discursul politicienilor ºi înalþilor funcþionari publici.
Nu mã voi referi la „Codul bunei conduite administrative”
adoptat de Parlamentul European la 6 septembrie 2001 ºi nici la
„Cartea albã a guvernãrii europene” din iulie 2001 a Comisiei

Prof. univ. dr. Ioan ALEXANDRU

Europene.
Ceea ce cred cã prezintã interes este faptul cã se recurge din
ce în ce mai des la noþiunea de guvernare. Este aceasta o modã sau
are într-adevãr un conþinut real care îi conferã o poziþie specialã în
vocabularul politico-juridic?
Ceea ce putem observa în mod direct, este faptul cã acest
concept - guvernare – a pãtruns progresiv în zona politicã ºi în cea
publicã, mai întâi în þãrile din vest, apoi ºi la noi ºi se pare cã ar fi
cuvântul care exprimã cel mai clar aºteptãrile cetãþenilor privind
comportamentul oamenilor politici ºi al autoritãþilor ºi instituþiilor
administraþiei publice.
La o examinare de suprafaþã s-ar putea spune cã suntem doar
în prezenþa unor idei vechi într-o formã nouã, dar acest lucru nu
conteazã atâta vreme cât conceptul de guvernare ar putea sã
regenereze în viaþa publicã câteva principii mai vechi, a cãror
redescoperire este utilã conducerii treburilor publice. Ceea ce
intereseazã, în primul rând, este dacã astfel, se pot revitaliza sau nu,
practicile exercitãrii democraþiei constituþionale în statul de drept.
De peste un deceniu, este cvasiunanim recunoscut faptul cã,
în mai toate domeniile, autoritatea traverseazã o perioadã de crizã
care afecteazã fundamentele sale ºi, bineînþeles, formele sale de
exprimare ºi cã valorile tradiþionale, cadrele obiºnuite de gândire ºi
de acþiune sunt ameninþate în profunzimea lor de extraordinara
rapiditate a evoluþiei socio-economice ºi de presiunea exercitatã de
numeroasele nevoi materiale ºi spirituale imediate. Un autor american
susþine cã de multã vreme conceptele fundamentale cu care lucrãm
au fost separate de sursele (rãdãcinile) lor ºi s-au transformat în
retoricã purã.5
În faþa unor astfel de afirmaþii nihiliste, conceptul de
guvernare (de bunã guvernare) poate sã genereze speranþa
reformulãrii concrete a noþiunii de interes general, ca principal
obiectiv al puterii publice constituitã democratic în temeiul unui
contract social. Acest nou tip de contract social n-ar mai fi ficþiunea
pe care o cunoaºtem, ci o realizare concretã, cotidianã a ideii cã
exercitarea puterii politice este indispensabilã omului, cu condiþia
ca la luarea deciziei sã participe cetãþenii, sindicatele, agenþii economici, ONG-urile ºi toþi partenerii sociali. Scopul este creºterea
eficacitãþii acþiunilor ºi politicilor publice, bazatã pe o relaþie de
contract între cetãþeni ºi aleºii poporului. În acest fel, deºi încã imprecis
clarificatã, noþiunea de guvernare ar putea deveni o cale de
reconstrucþie politicã, bazatã pe pragmatism, ca un nou tip de viziune
asupra democraþiei constituþionale, în care puterea nu ar mai constitui
o problemã de dominaþie, ci de dialog social, de schimburi între
partenerii sociali; în care s-ar putea abandona treptat organizarea
puterii pe o structurã ierarhicã ºi piramidalã ºi în care administraþia
statului ºi partenerii sociali s-ar situa pe acelaºi plan, permiþând
societãþii civile participarea la procesul decizional, ca expresie a
reconcilierii cetãþenilor cu instituþiile care-l reprezintã.
Esenþa noþiunii de guvernare sau a guvernãrii propriu-zise
constã în existenþa unui mecanism de conducere, de guvernare care
nu are nevoie pentru a funcþiona, de autoritatea, sancþiunile ºi
declanºarea pârghiilor de coerciþie publicã. Astfel înþeleasã noþiunea
de guvernare, contravine ideii cã administraþia publicã deþine
monopolul violenþei legitime, a reprimãrii ºi constrângerii legitime
ºi cã s-ar putea ca ºi alte tipuri de organizaþii, alþi actori sociali, sã
contribuie sã se obþinã din partea cetãþenilor un consens în vederea
atingerii obiectivului binelui public, prin diverse mecanisme de
reglare economicã ºi socialã.
Conceptul de guvernare poate deveni o pârghie care sã
permitã reîntoarcerea la coeziunea socialã în jurul structurilor
administrative intermediare slãbite, prin reintroducerea participãrii
cetãþenilor la decizia publicã, ceea ce ar constitui, dupã pãrerea mea,
un antidot împotriva tendinþelor de fortificare a comenzii prin structuri
administrative monocratice ºi a autocraþiei elective constituind, în
acelaºi timp, motorul unei reformulãri a unui nou tip de contract
social.
Ceea ce ne intereseazã, de fapt, este o funcþionare mai
(continuare în pag.10)
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actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ
Nicolae Dragoº – L-am
cunoscut pe Tudor Arghezi
(volumul al II-lea)
Editura
Fundaþiei
Naþionale „Niºte Þãrani”,
Bucureºti, 2007

Dr. Romus Dima – Premierii
României, 1962-2004 (volumul
al II-lea)
Editura România în Lume,
Bucureºti, 2006

„VA URMA” A
DURAT 26 DE ANI!

ISTORICUL CARE A
AVUT PREMIERII
LA MÂNÃ!

La un proces, e nevoie de o
serie întreagã de mãrturiidepoziþii pentru conturarea
unui profil. ªi, câteodatã, tot
nu-i suficient. Nu este o
comparaþie prea nimeritã, deºi
însuºi Arghezi a fost închis în
1943 în lagãrul de la Tîrgu-Jiu.
Atunci a fost nevoie de un simplu pamflet (dar ce pamflet!). Nu ar fi
contat o anchetã, cu chestionãri ºi alte dovezi. Când însã discuþia îl
priveºte pe Tudor Arghezi ca personaj literar, se strâng teancuri de
amintiri, ca într-o urnã de vot. Asta pentru cã orice asociere cu sigla
Arghezi este totodatã ºi un câºtig pentru semnatarul evocãrii. E mare
lucru sã fi dat mâna cu Arghezi. Chiar ºi sã te fi înjurat Arghezi
înseamnã ceva, nu-i de ici, de colo! Am tot scris de mãrturii, de
evocãri, de amintiri... Dar cu ce prilej? S-a publicat de foarte curând
al doilea volum „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi” – culegere de
evocãri alcãtuitã de poetul Nicolae Dragoº. Sunt nu mai puþin de 59
de astfel de memorii ce reflectã aspecte din viaþa literarã, dar ºi privatã
a scriitorului. Astfel, nu au contribuit cu materiale numai confraþi, ci
ºi oameni obiºnuiþi, care l-au cunoscut pe Arghezi. Mai trebuie scris
cã primul volum din seria „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi” s-a
tipãrit la editura bucureºteanã Eminescu în iunie 1981, iar multe
articole incluse în aceastã ediþie secundã au fost redactate tot atunci,
dar, din lipsã de spaþiu, au fost amânate, iatã, mai bine de 25 de ani!
Iniþiativa lui Nicolae Dragoº a pornit de la rubrica din revista
„Luceafãrul” – tot „L-am cunoscut pe Tudor Arghezi” –, dar, cum se
ºtie prea bine cã gazetele sunt ceva trecãtor, fie ele ºi culturale,
asemenea destãinuiri despre Arghezi au dus la apariþia, iatã, a douã
cãrþi extrem de valoroase menite sã reziste timpului.

Dupã un an de la apariþia primei
pãrþi a portretelor premierilor
României, Romus Dima, doctor
în ºtiinþe istorice, publicã
volumul secund, continuând
prezentarea politicienilor care au
avut funcþia de prim-miniºtri
începând cu momentul de
cotiturã 23 august 1944. Autorul
pãstreazã aceeaºi echidistanþã, neintervenind nici mãcar parþial cu
viziuni proprii, la care, fireºte, are dreptul oricine. Nu însã ºi atunci
când vine vorba despre o asumare istoricã. Iniþiativa lui Romus
Dima nu este menitã sã ofere interpretãri, ci doar reactualizeazã
personaje politice care, de bine, de rãu, au deþinut funcþia de premier, sau altfel spus, au fost a doua persoanã în stat. Iar Romus
Dima nu vrea postura analist, ci doar pe aceea de cercetãtor istoric.
O misiune desigur mult mai dificilã, pentru care trebuie sã reziºti
impulsurilor de a critica sau de a aproba anumite decizii. Te opreºti
la consemnare, fãrã a încerca sã ºi deliberezi. Deoarece atunci s-ar
anula obiectivitatea iniþialã. ªi, în orice caz, pãstrând neutralitatea,
proiectezi cel mai bine ºi mai clar imaginea celor implicaþi. Ce-ar fi
ca în loc de datul cu presupusul ºi cu pãrerea, sã ne limitãm la
echilibru? S-ar întoarce lumea cu susu-n jos! Aceasta, validarea
sentinþei, este treaba cititorului. Cititor care ºi-aºa în zilele acestea
asistã la un conflict ireparabil între preºedinte ºi premier. Însã poate
afla, din lucrarea lui Romus Dima cã nu întotdeauna acesta a fost
raportul dintre cele douã instituþii.
Alexandru DUMITRIU

EVOLUÞIILE CONTEMPORANE ALE DEMOCRAÞIEI CONSTITUÞIONALE

(continuare din pag.8,9)
raþionalã a democraþiei obþinutã, nu prin fortificarea puterii executive
ºi abandonarea regulilor fundamentale ale democraþiei
constituþionale, ci dimpotrivã, prin amplificarea rolului cetãþenilor ºi
a tuturor partenerilor sociali.
Este necesar sã ne dãm seama cã abordarea exogenã a
conceptului de putere (douã idei abstracte: Dumnezeu ºi Contractul
social = instrumente ale legitimãrii acþiunii factorilor politici6 ) nu
mai satisface exigenþele cetãþeanului secolului 21 care aºteaptã din
partea puterii politice rezolvarea problemelor sale practice, de zi cu
zi „PUTEREA NU E LEGITIMÃ DECÂT DACÃ REZOLVÃ
PROBLEMELE CETÃÞEANULUI”, fiindcã numai atunci „are
utilitate socialã”. Guvernanþii trebuie sã prezinte rezultate, aceasta
ar fi ideea care stã la baza legitimãrii puterii, iar rezultatele nu pot fi
obþinute decât dacã guvernanþii ascultã ce vor cei care i-au ales ºi
negociazã cu ei soluþionarea problemelor puse de viaþã într-o societate
modernã.
Dupã cum am mai susþinut ºi în alte lucrãri, „preocuparea
este necesar sã se opreascã, nu numai asupra celor ce trebuie fãcute,
ci, în egalã mãsurã, ºi asupra a ceea ce nu mai trebuie fãcut, pentru
a nu împiedica procesul de evoluþie prin reformã”7 . Trebuie începutã
o destructurare a fundamentelor transcedentale ale legitimitãþii puterii
pentru o reconstruire a lor pe baze pragmatice. Mai concret,
fundamentul puterii trebuie sã fie dialogul social real (exprimat, mai
ales, prin referendum) dintre conducãtori ºi alegãtori, având ca obiect
stabilirea unor soluþii concrete pentru problemele concrete ale
cetãþenilor. În acest fel, contractul social îºi pierde caracterul abstract ºi devine un contract electoral concret, care se reînnoieºte cu
prilejul fiecãrei perioade electorale, între electori ºi candidaþii la

mandatele puterii.
Numai aºa democraþia constituþionalã ar putea sã genereze
renaºterea unei „etici a responsabilitãþii”, în sensul asumãrii
rãspunderii pentru viitorul imediat ºi de perspectivã al comunitãþii,
de cãtre ea însãºi. Trebuie sã recunoaºtem cetãþenilor dreptul, dar ºi
datoria, de a-ºi hotãrî singuri soarta prin alegeri în organele
reprezentative, dar, din ce în ce mai mult, ºi prin referendum.
Credem cã, pornind de la un asemenea tip de gândire, se pot
gãsi soluþii care nu se bazeazã pe vreo ideologie, dar care pot fi
valabile pentru cei care mai au încã încredere în democraþia
constituþionalã.
1

Michelangelo Bovero, „La democrazia di AGILULFO”, în La Stampa, pag. 27,
lunedi, 11 aprilie 2005.
Jacques Chevallier, L’ État de droit, 4e edition, Montchrestien, Paris, 2004, p. 143 ºi urm,
2
M. Marc- Lipiansky, Crises et bureaucratie ºi L’ État en question, în L’Europe en
formation, no 205 automn 1986 ºi no 293, été 1994. De asemenea, în lucrarea Crises et
crise, Presses d’Eurpe, Nice 1997.
În acelaºi sens, ºi M. Druon de la Academie Française, Ordonnances pour un État malade,
Editions de Fallois/Editions du Rocher, Paris, 2002.
3
Ralf Dahrendorf, filosof ºi sociolog american, nãscut în Marea Britanie; 22 lucrãri
extrem de importante asupra spiritualitãþii ºi ºtiinþei, tradus în 27 de limbi, autorul academic
cel mai tradus din SUA; declarat de Regina Elisabeta a II-a „Baron Dahrendorf of Clare
Market, the City of Westminster”.
4
Acest fenomen se manifestã, la noi, în forme de-a dreptul alarmante. Astfel, aflãm
stupefiaþi, de la un senator al coaliþiei aflate la putere, dar care a criticat propriul guvern, cã
existã 30 instituþii administrative monocratice subordonate sau în coordonarea secretariatului
general al guvernului, încã 15 subordonate direct primului ministru ºi vreo 4-5 la ministere.
5
Gerry Stocker, „Cinq propositions pour une théorie de la guvernance”, Revue
internationale de sciences sociales no. 155, mars 1998, p. 19.
6
A. Cabanes, „Essai sur la Gouvernance publique”, Ed. Conalino, Paris, 2004, p. 47
ºi urm.
7
I Alexandru, „Politicã, administraþie, justiþie”, Ed. All Beck, Bucureºti, 2004, p. 227.
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În continuarea importantei noastre dezbateri:

BUNUL COMUN AL ROMÂNIEI ÎN FOLOSUL
BINELUI COMUN AL CETÃÞENILOR EI
FUNDAÞIA EPISCOPUL GRIGORIE

NOTA REDACÞIEI:
Paginile revistei noastre sunt deschise oricãror pãreri privind BUNUL COMUN AL CETÃÞENILOR ROMÂNIEI,
fie ca problemã de principiu, fie prin sublinierea unor aspecte sectoriale, cum procedãm în articolul de mai jos pe carel publicãm în aceste împrejurãri când tocmai au fost anunþate scumpirile de tarife pentru populaþie la consumul de
electricitate.
Popularizând dezbaterile pe aceastã temã din cadrul celei de a ºaptea ediþii a CONSFÃTUIRII NAÞIONALE A
INTELECTUALILOR DE LA SATE, revista noastrã a tipãrit articolele, argumentele, apelul lansat ca ºi proiectele
propuse ºi le-a trimis organismelor parlamentare ºi guvernamentale. Mulþumim pe aceastã cale Departamentului
culturã-Culte al Admnistratiei Prezidenþiale prin semnãturaDomnului Consilier se Stat Bogdan Tãtaru-Cazaban,
Comisiei Juridice ºi de Apeluri a Camerei Deputaþilorprezidatã de Domnul DeputatSergiu Andon, care a rãspuns
mesajului nostru ºi a luat în evidenþã propunerile respective, ca ºi Ministerului Culturii ºi Cultelor care ºi-a expus
pãrerea prin rândurile publicate în numãrul trecut de cãtre Secretarul General al acestui minister, Dl. Dr. Virgil
Niþulescu.
Le mulþumim anticipat ºi celorlalte Comisii Parlamentare ºi Grupuri Parlamentare, Cabinete ministeriale ºi Instituþii
centrale cãrora le-am trimis de asemenea documentele încã de la începutul anului, dar nu au avut încã vreme, sau
dispoziþie sufleteascã, sau atenþie politicã pentru a ne rãspunde.
Aºa cum am anunþat, noi dorim sã lãrgim cât mai mult dezbaterea lansatã pe tema bunului comun ºi a celor care
trebuie sã beneficieze de pe urma lui, analizând toate aspectele economice politice ºi cetãþeneºti, la nivel de proprietate
naþionalã, ca ºi la cel de proprietate localã a primãriilor ºi administraþiei publice judeþene, cu scopul precis de a
provoca, pe lângã un bine documentat curent de opinie publicã ºi demersurile legislative care se impun.
Solicitãm pentru aceasta sprijinul tuturor cetãþenilor, al confraþilor din presã, al catedrelor universitare de specialitate,
al Consiliilor Locale ºi al Consiliilor Judeþene, al autoritãþilor care sunt direct implicate în aceastã problemã ºi le
suntem recunoscãtori tuturor celor care vor sã ne sprijine în dezvoltarea ºi direcþionarea spre aspecte cât mai concrete
a acestei probleme de interes general.

REVENIND LA DEZBATEREA NOASTRA PRIVIND:
BUNUL COMUN ªI BINELE COMUN
au îmbogãþit nemaipomenit în numai câþiva

Adicã, mai pe larg: BUNUL COMUN
APARÞINÃTOR
TUTUROR
CETÃÞENILOR ÞÃRII ÎN FOLOSUL
BINELUI COMUN AL TUTUROR
CETÃÞENILOR ÞÃRII, temã pe care o
repunem în discuþie tocmai acum, în
contextul marilor dezvãluiri (zicem „mari”
spre a nu le spune „neconvenabile” sau
„ruºinoase” sau chiar „dureroase” dacã ne
gândim la suferinþele populaþiei cu facturãrile
exagerate la electricitate), aºadar marile
dezvãluiri privind firma „Hidroelectrica”,
produsele ei care, de fapt, nu sunt ale ei ci
revin ca proprietate întregii populaþii, dupã
cum vom demonstra. ªi, mai ales afacerile
necurate cu energia electricã, implicând penal toþi intermediarii ºi beneficiarii care au
fost intens mediatizaþi în ultima vreme.
Aºa cã nu abordãm o problemã total
necunoscutã, ci ne adresãm unui cititor , mai
mult sau mai puþin, în cunoºtinþã de cauzã.
Pentru cã, prin dezvãluirile presei din ultima
vreme, opinia publicã româneascã a aflat, sau
s-a edificat mai bine în legãturã cu marea
diferenþã de preþuri a energiei electrice în
funcþie de modul cum aceasta este produsã:
prin mijloace hidrotehnice, prin centrale pe

cãrbune sau prin cele nucleare.
Si, fiind pentru prima oarã când au
devenit transparente aceste preþuri de
producþie (pe care cineva le bagã într-o oalã
comunã doar ca sã iasã mai mari ºi sã aducã
profituri necuvenite unor grupuri de interese
demne de toatã atenþia organismelor
anticorupþie), toatã þara a aflat diferenþa
enormã de costuri dintre energia electricã
produsã de hidrocentrale ºi cea aprodusã
prin alte mijloace. Cât de ieftin este kilovatul
obþinut prin efortul apelor ºi cât de scump
apare el în facturile care amãrãsc viaþa
cetãþeanului!...
ªi, chiar dacã n-a descoperit toate
dedesubturile murdare ale drumului acestor
facturãri de la preþul mic pe care ni-l dãruiesc
apele lãsate de Dumnezeu pe pãmântul
României - tocmai spre bunãstarea românilor
- ºi pânã la spolierea noastrã prin marele preþ
de monopol, pe care-l stabilesc
întreprinderile monopoliste de distribuþie
într-un Stat de Drept care, prin definiþie, ar
trebui sã fie duºmanul monopolurilor, tot a
mai aflat câte ceva. A aflat, desigur, cã toatã
aceastã energie ieftinã este dirijatã cãtre niºte
mari beneficiari cu capitaluri strãine, care s-

ani printr-un asemenea procedeu favorizant
practicat prin mãsuri guvernamentale
incorecte, în vreme ce facturile
consumatorilor casnici, adicã exact ale
cetãþenilor României, care ar trebui sã
beneficieze primii de ieftiniri, sunt din ce în
ce mai mari fiind calculate nu numai în
defavoarea lor, dar chiar prin jefuirea lor la
preþurile cele mai mari cu putinþã.
Aici ajungm la ceea ce înseamnã BUNUL
COMUN ºi la importanþa pentru democraþie
a respectãrii cu sfinþenie a principiului cã
ORICE PRODUS AL BUNULUI COMUN
ESTE MENIT SÃ PRODUCÃ BINELE COMUN
UªURÂND ªI PERFECÞIONÂND TRAIUL
CETÃÞENILOR CARE SUNT PROPRIETARII
DE DREPT AI ACESTUIA.
Or, în contextul în care, respectând legile
democraþiei, retrocedãrile actuale ale unor
mari proprietãþi au fost posibile datoritã
faptului cã proprietarii de drept au acþionat ºi
ºi-au cerut averile înapoi, este cu atât mai
condamnabil faptul cã CEL MAI IMPORTANT DREPT DE PROPRIETATE DIN
ÞARA ASTA - CEL AL CETÃÞENILOR
(continuare în pag.12)
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REAMINTIM CITITORILOR NOªTRI
A P E L UL PENTRU MASURI ECHITABILE:
,,BUGETUL CETÃÞEANULUI ªI ABUZURILE FACTURÃRILOR
MONOPOLISTE – ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE
MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPÞIUNE PE O PIAÞÃ LIBERÃ”
Considerând dreptul cetãþeanului la opþiunea liberã faþã de preþurile oricãrui produs, o condiþie esenþialã a economiei de piaþã care se constituie ca
bazã materialã a oricãrei democraþii, subliniind faptul cã întreaga legislaþie a statului de drept condamnã acþiunile monopoliste ºi cã orice mentalitate
democraticã le considerã pe acestea drept încercãri mascate de continuare a unor forme de administraþie publicã totalitaristã, organizaþiile noastre(MPSR
ºi ACoR) propun participanþilor la cea de a ºaptea ediþie a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate sã ia în dezbatere aceastã temã ºi sã
inventarieze toate formele ºi societãþile comerciale din economia contemporanã a þãrii care atenteazã la elementarul drept cetãþenesc de a dispune
fiecare persoanã, aºa cum vrea, de propriul ei buget. Acestea, din lipsã de concurenþã, ajung sã domine de unele singure mijloacele de furnizare sau
prestare dintr-un anumit domeniu al necesitãþilor populaþiei ºi practicã preþuri de monopol decizând tarife ºi redactând contracte de abonament în mod
unilateral, cetãþeanul-consumator fiind obligat sã le accepte ca atare.
Sugerând doar câteva direcþii dintre serviciile publice sau prestaþiile de furnizare de produse elementar necesare, cum ar fi cele din domeniul
aprovizionãrii cu apã, energie electricã, gaze naturale, termoficare ºi alte domenii care nu permit decât procedeul abonãrii la un singur furnizor, din
domeniul cãilor ferate ºi al altor mijloace de transport sau de prestãri de servicii care permit doar tarifarea prin decizia unilateralã a furnizorului, ca
ºi din alte domenii în care furnizori de produse sau prestatori de servicii îºi împart teritorial piaþa pentru a aplica preþuri unice pe care le convin ei între
ei în defavoarea consumatorilor, anunþãm de pe acum aceastã dezbatere tocmai pentru a-i preveni pe participanþi, a-i îndemna sã strângã, de pe planul
lor

REVENIND LA DEZBATEREA NOASTRA PRIVIND:
BUNUL COMUN ªI BINELE COMUN
(continuare din pag11)

EI ASUPRA BUNULUI COMUN - ÎNCÃ
NU ESTE RESPECTAT, cu toate cã
îndatorirea principalã a Statului de Drept ºi
a Guvernãrii care garanteazã Gestiunea
Publicã este de a asigura cetãþenilor þãrii
beneficiul binemeritat de pe urma bunului
comun moºtenit din moºi-strãmoºi ºi, chiar
mai mult decât atât, dupã cum spun
Constituþiile multor þãri civilizate „dãruit de
Dumnezeu tuturor celor nãscuþi pe aceste
locuri”.
Pentru a fi concreþi ºi expliciþi prin cazul
de faþã, restrângem (dar fãrã a abandona) aria
discuþiei despre bunul comun ºi binele comun
la ceea ce constituie BAZINUL
HIDROGRAFIC AL ROMÂNIEI PRIVIT CA
BUN NATURAL CARE SE DEFINEªTE A
FI UN BUN COMUN AL TUTUROR
ROMÂNILOR.
Chiar dacã o luãm numai poetic, adicã din
punctul de vedere al spiritualitãþii noastre de
veche tradiþie, amintindu-ne doar cântecele
de dragoste, veselie ºi tânguire adresate
Dunãrii, Oltului, Mureºului, Prutului, dacã ne
gândim la poveºtile Bistriþei, Criºurilor,
Siretului, Ialomiþei, la baladele Jiului, Cernei,
Târnavelor, Lotrului, Argeºului ºi tot ne dãm
seama ce-nseamnã pentru sufletul nostru
acest, ºtiinþificeºte numit, „bazin hidrografic”.
Dar dacã abordãm lucrurile mai concret,
ne vom aminti ºi de alte ape care, din punct
de vedere toponimic scriu cu denumirea lor
istoria acestor locuri, tot aºa cum, prin
malurile cursului lor au dãruit dintotdeauna
drumuri ºi trecãtori locuitorilor acestei þãri.
Iar, dacã avansãm în pragmatica vieþuirii

noastre pe teritoriul de la Carpaþi, Dunãre ºi
Marea Neagrã, ne vom aminti de toate
minunile tehnicilor tradiþionale ºi istorice prin
care s-a dezvoltat traiul nostru datoritã
cursului acestor ape: cãile de comunicaþie,
binecuvântarea umiditãþii ogoarelor,
piscicultura ºi pãsãretul apelor, vânatul din
pãdurile mãrginaºe, grãdinãritul de pe maluri
ºi zootehnia din lunci, ca ºi toate industriile
populare de la mori, pive ºi gatere pânã la
ºteampurile ºi sitele prin care se aduna
prefirarea firelor de aur aduse din acealºi
adânc al pãmântului de unde vin ºi izvoarele.
Ei bine, dacã la suprafaþã, pe întinsul
reliefului, oamenii ºi-au împãrþit terenul în
proprietãþi personale, tot acest adânc de unde
vin izvoarele ºi aurul galben ºi aurul negru
ºi tot felul de alt aur care este bogãþie
obºteascã a acestui loc, constituie bunul
comun al cetãþenilor lui, hãrãzit sã aducã un
grãunte de bunãstare în plus pentru casa ºi
pentru viaþa fiecãruia. Ca ºi întregul bazin
hidrografic despre care vorbim ºi care, de la
dezvoltarea
ºtiinþelor
hidrologice,
hidromecanice, hidrometrice ºi, mai ales,
hidrotehnice, ne-a mai adus un bun comun:
acela al producþiei moderne de energie, de
care fiecare þarã beneficiazã altfel, dupã cum
a dãruit-o Dumnezeu, iar cetãþenii fiecãrei þãri
îºi fac rost de energie prin tehnici diferite ºi
la valori diferite, tot cum i-a dãruit
Dumnezeu.
ªi, tocmai din acest motiv, problema
energiei este astãzi o problemã esenþialã
pentru lumea contemporanã, politicile
energetice sunt în atenþia fiecãrei guvernãri
ºi a forurilor internaþionale, viitorul omenirii

este anticipat în funcþie de sursele de energie,
iar diferenþierile prezente de nivel de trai între
diverse þãri au printre componente ºi
existenþa surselor de energie. De exemplu,
cei de la tropice ºi ecuator fac economie de
termoficare având energie solarã, în vreme
ce Olanda ºi Danemarca reduce preþurile prin
energia eolianã. Texasul îºi datoreazã evoluþia
uimitoare extracþiei de petrol, iar toþi cetãþenii
micului stat Kuveit au nivelul de trai asigurat
prin bogãþia petroliferã din subsol. Australia
a devenit unul dintre continentele cele mai
prospere prin folosirea bogãþiilor naturale, iar
Statele Unite ºi Canada oferã cetãþenilor lor
tehnicile cele mai avansate pentru ridicarea
nivelului traiului zilnic, tocmai pentru cã le
oferã la preþuri foarte ieftine energia electricã
în aºa fel încât oricine o poate folosi la orice
fãrã prea mari restricþii financiare.
Cam aºa ar trebui sã stea lucrurile ºi cu
consumurile de hidroenergie de la noi: Fiind
produsã prin bunul natural al apelor þãrii
noastre, ea este bun comun al cetãþenilor
ei. ªi trebuie legiferatã ca atare, preþul ei
mai mic decât al altor producþii de energie
electricã fiind pus în primul rând în folosul
consumului casnic al cetãþenilor ºi abia apoi
folosit în scop comercial propriuzis.
S-ar putea pune aici problema
construcþiilor ºi amenajãrilor hidrotehnice
care au presupus un volum de muncã ºi de
investiþii bine cuantificat, dar rãspunsul este
tot în favoarea acestei argumentãri. Pentru
cã, dacã ne gândim la istoria Bicazului, a
Argeºului, a Lotrului, a Porþilor de Fier ºi
chiar a centralei atomice de la Cernavoda,
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A P E L UL PENTRU MASURI ECHITABILE :
,,BUGETUL CETÃÞEANULUI ªI ABUZURILE FACTURÃRILOR
MONOPOLISTE – ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE
MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPÞIUNE PE O PIAÞÃ LIBERÃ”
local, cât mai multe asemenea exemple ºi a-i ruga sã se gândeascã la mãsuri de administraþie publicã localã ºi la propuneri legislative pe care aceastã
ediþie a Consfãtuirii noastre naþionale sã le propunã.
Pentru buna pregãtire a acestei dezbateri, organizatorii fac un cãlduros apel la ministere, organisme guvernamentale, instituþii publice centrale ºi
ale opiniei publice sã ia în consideraþie aceastã propunere de tematicã pe care o facem, sã colaboreze pentru o cât mai productivã moderare a ei ºi sã
participe la ea cu propriile lor idei ºi propuneri.
Acelaºi apel, lansat din dorinþa sincerã de cooperare pe aceastã temã, este adresat tuturor redacþiilor de presã scrisã ºi audio-vizualã, însoþit de
anunþul cã suntem deschiºi la orice formã de parteneriat media pe aceastã temã, atât în pregãtirea Consfãtuirii, cât ºi în timpul ei, ca ºi în alte manifestãri
pe care le va determina ulterior aceasta.
Pornind de la ideea cã unul dintre cele mai importante aspecte ale democratismului vieþii noastre contemporane ºi ale respectului interuman
determinat de ea, poate fi preocuparea pentru dreptul fiecãruia asupra bugetului personal ºi grija solidarã pe care ne-o purtãm reciproc în faþa unor
tentative de agresare a veniturilor materiale ale cetãþeanului; cã, în acelaºi timp, pluralismul ºi dreptul cetãþeanului la opþiune trebuie sã fie o trãsãturã
a tuturor domeniilor vieþii materiale ºi spirituale, considerãm cã, printr-un asemenea demers, se va putea spune un cuvânt hotãrâtor în cele mai de bazã
aspecte ale unor probleme de interes general în societatea noastrã.
Scopul acestui apel este îngrãdirea oricãrei încercãri de agresare monopolistã a dreptului de opþiune pe o piaþã liberã.

REVENIND LA DEZBATEREA NOASTRA PRIVIND:
BUNUL COMUN ªI BINELE COMUN
construite toate sub dictatura comunistã, fie
chiar cu munca forþatã a populaþiei ºi, în ori
ce caz cu preþul multor privaþiuni din partea
fiecãrui cetãþean supus lipsurilor economice,
terorilor planificãrii dictatoriale, frigului,
hranei proaste ºi întregului nivel de trai de
minimã subzistenþã în folosul construcþiilor
faraonice ale „iepocii de aur”, atunci ne dãm
seama cã toate aceste edificii sunt tot un bun
realizat în comun de cetãþenii þãrii, cu
sudoarea mai multor generaþii trãind sub
opresiune. Fapt care, neîndoielnic, face din
ele un bun comun prin care toþi cetãþenii
generaþiilor prezente ºi viitoare trebuie sã
beneficieze. ªi ca drept material, al unui bun
moºtenit, dar ºi ca drept moral, pentru a
rãzbuna oprimarea înaintaºilor, dirijarea
forþatã a muncii lor prin care s-au produs
aceste bunuri, conform principiului: „Dacã
le-am produs în condiþiile grele în care leam produs, mãcar sã beneficiem acum de ele
ºi nu sã ni le fure alþii de sub nas!”
Aºadar: Cu un bazin hidrografic dãruit
de Dumnezeu prin natura þãrii ºi cu
amenajãri hidrotehnice realizate prin
efortul ºi sacrificiile pãrinþilor ºi bunicilor,
toþi cetãþenii României au în proprietate
indivizã hidroenergia produsã în þarã, iar
datoria STATULUI CA GARANT AL
BUNULUI COMUN este sã punã acest bun
în folosul proprietarilor lui de drept.
Beneficiul de pe urma acestei proprietãþi
indivize se împarte în mod egal între
proprietari spre BINELE COMUN,
regãsindu-se, în cazul de faþã, în preþurile
scãzute ale electricitãþii pe care le meritã
cetãþenii unei þãri ce produce energie ieftinã.

Toate argumentele de ordin comercial care
s-au vehiculat pânã acum fãrã nici un suport
ºtiinþific, social sau legislativ, pot fi luate în
consideraþie de-abia dupã punerea în practicã
a unui asemenea deziderat.
Sã nu uitãm comentariile care se fãceau
chiar ºi sub apãsarea dictaturii lui Ceauºescu,
atunci când, înnebunind din ce în ce mai
mult, dictatorul începuse a-ºi manifesta pe
faþã ura lui visceralã faþã de orice însemna
tendinþã fireascã a omului de a trãi mai bine
ºi de a se sacrifica mai puþin: Cerându-ne
tuturor sacrificii pentru acoperirea „datoriei
esterne” pe care tot el o provocase (tocmai
prin investiþiile în construcþiile despre care
am vorbit ºi care, prin aceasta, se dovedesc
ºi mai temeinic a face parte din bunul nostru
comun), dictatorul ajunsese la a ne stinge
iluminatul pe strãzi ºi a ne permite sã folosim
numai becuri mici, cu lumnã chioarã. Un
calcul fãcut atunci - pe care ºi-l poate aminti
foarte bine oricine a trãit nefasta epocã,
pentru cã a circulat pe vremea aceea în mod
public, în ciuda cenzurii - arãta clar cã
întregul consum casnic de electricitate din
România avea cote mult mai mici decât
consumurile de la (culmea: exact
împricinatul de astãzi!) „Alro-Slatina”, sau
de la cuptoarele electrice ale oþelãriilor.
Becurile noastre casnice nenorocite, chiar
dacã ar fi avut dublul waþilor permiºi, tot nar fi consumat în întreaga þarã cât consumau
acele instalaþii energofage.
Ei bine: Aceea era nebunia unei guvernãri
dictatoriale manipulatã de slugoi ai
dictatorului. Întrebarea care se pune este: Ale
cui slugi sunt cei de astãzi care, când avem

posibilitatea sã cumpãrãm becuri de orice
tãrie dorim, ne împing spre lãmpiþa meschinã
prin preþurile mari pe care le factureazã
cetãþeanului, în vreme ce energia cu preþ ieftin
ia drumul unei direcþii corupte ºi penale?!
Am folosit termenul „penal”, ne ºtiind
deocamdatã cum se vor termina anchetele cu
tot ce s-a þesut în jurul afacerilor de la
„Hidroelectrica”. Descoperirea acelor
matrapazlâcuri va aduce argumente în plus.
Deocamdatã, o afirmãm cu toatã
responsabilitatea: Este un fapt penal, deoarece
lunã de lunã, prin preþurile monopoliste
impuse consumului casnic, se furã în mod
organizat din dreptul fiecãrui cetãþean la
partea sa din indiviza bunului comun.
Or, Statul modern, cu atribuþiile lui clare
de Administraþie Publicã, a fost inventat, nu
pentru a lua taxe de la cetãþeni, cum cred unii,
ci tocmai pentru a gestiona în folosul
cetãþenilor proprietatea în indiviziune a
acestui bun comun.
Dar, asupra problemei generale a bunului
comun vom reveni. Deocamdatã ne rezumãm
doar la acest aspect particular al lui:
Hidroenergia ºi folosirea ei licitã sau ilicitã.
Adicã în folosul celor care îi sunt proprietarii
de drept, sau a celor care o uzurpã?!
Este momentul ca, aºa cum în mod particular s-a procedat la retrocedarea unor mari
domenii private, sã se facã dreptate ºi
întregului populaþiei þãrii, retrocedândui-se
acest bun comun pe care l-a moºtenit ºi pe
care ºi-l meritã.
Vlad LEU
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Proiectul celei de a ºaptea ediþii a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate
Pornind de la apelul lansat de revista noastrã în anunþul prin care
invita participanþii la cea de a ºaptea ediþie a Consfatuirii Naþionale a
Intelectualilor de la Sate, privind nevoia urgentã de îngrãdire a
monopolului exercitat de unii furnizori ºi prestatori de servicii la
contractele, taxele ºi tarifele pe care le impun, apel pe care îl
reproducem ca temei în subsolul paginii, dezbaterile începute pe data
de 3 noiembrie au subliniat importanþa demersului chiar prin faptul
cã ameninþarea la zi era tocmai vestea, nu numai a scumpirii tarifelor
la gaz ºi electricitate, ci ºi a devansãriii acestor scumpiri faþã de
termenele de menþinere a vechilor preþuri la care s-a angajat Guvernul.
Din acest motiv multe dintre nemulþumiri au luat direcþia concretã a
problemei tarifelor exagerate ºi devansate la gaze naturale, energie
electricã ºi transport. Aceste domenii au constituit principalele exemple
la care s-au acceptat ºi explicaþii ale reprezentanþilor Agenþiilor
Guvernamentale de Reglementare ce au fost invitate s-au prefigurat ºi
unele soluþii precum cele care se vãd în intervenþiile din aceste pagini.
Treptat, însã, insistânduse asupra caracterului de mare grup de reflecþie
asupra problematicilor de actualitate ale societãþii româneºti, pe care
îl are fiecare ediþie a Consfatuirii, s-a ajuns, în dezbaterea acestui punct,
la douã direcþii de principiu care trebuie elucidate în politicile de
dezvoltare ca ºi în legislaþia care vine sã asigure aplicarea acestora, ca
efect al aderãrii la Uniunea Europeanã.
Prima direcþie este cea a îngrãdirii oricãrei forme de monopol ºi
oricãrei tentative de agresare monopolistã a bugetului ºi a libertãþii
cetãþeanului de a opta pe o piaþã într-adevãr liberã, aºa cum se aratã
în apelul propus participanþilor. Apel la care aceºtia au subscris
însuºindu-ºi-l.
El arage atenþia asupra uneia dintre primele îndatoriri ale statului
de drept faþã de cetãþenii sãi: aceea de a veghea ºi ca legislaþie ºi ca
administraþie publicã la funcþionarea unei pieþe libere neîngrãditã de
grupuri de interese ºi sancþionând prompt, în favoarea cetãþeanului,
orice încercare de manifestare a acestora.
În asemenea condiþii, atunci când este vorba de produse de existenþã
unicã, sau de administrare unicã, ori de servicii oferite în condiþiile
inexistenþei unei opþiuni concurenþiale, toate problemele modificãrilor
de tarife nu mai au caracter privat ºi nu pot fi rezolvate nici prin
deciziile unilaterale ale unor Consilii de administraþie ºi nici mãcar
prin reglementari administrative, obþinute fãrã cunoºtinþã publicã,
prin simpla voinþã a unor organisme guvernamentale. Ele se situeazã
în domeniul interesului public ale întregului electorat ºi, conform legilor
democraþiei, trebuie discutate ºi decise public numai de cãtre
organismele reprezentative ale acestui electorat, respectiv Consiliile
Locale, Consiliile Judeþene sau Camerele Parlamentare, dupã nivelul
de aplicare. În acest mod, pe mãsurã ce, în producþia concurenþialã de
mãrfuri, piaþa liberã se lãrgeºte tot mai mult, cu drepturi democratice
egale, de decizie proprie pentru producãtori ºi pentru consumatori,
conform cererii ºi ofertei, orice scumpire a unui produs pentru
furnizarea sau transportul cãruia nu existã alternativã devine o
problemã general cetãþeneascã. Asupra ei nu poate lua hotãrâri decât
o reprezentare general-cetãþeneascã de naturã parlamentarã, în care
se exprimã diversitatea de intenþii ale tuturor segmentelor sociale ºi
teritoriale reprezentate, ale guvernãrii ºi ale opoziþiei, luându-se decizii
numai pe criterii constituþionale cunoscute ºi procedându-se chiar la
modificãri legislative pentru respectarea ºi aprofundarea acestei
constituþionalitãþi.
A rezultat acest curent de opinie, pe care participanþii la Consfãtuire
s-au angajat sã-l rãspândeascã ºi sã-l promoveze, ca o problemã de
principiu a existenþei unei societãþi democratice care trebuie sã-ºi
rezolve orice problemã cu caracter general numai prin forme
democratice, tocmai pentru cã problema monopolurilor existã în
întreaga lume ºi va mai exista, sau vor apare altele chiar în condiþiile
aderãrii noastre europene. Problema monopolurilor nu se poate rezolva
doar prin aprobãri sau restricþii temporare pe care administraþia publicã
le stabileºte pentru unele grupuri de interese, ci doar prin depãºirea
democraþiei formale, cea acoperitã de decizii temporare care conferã
doar justificare funcþionãreascã ºi prin aprofundarea principiilor
democraþiei reale în care orice contract, economic sau social, se stabileºte
numai cu acordul pãrþilor în egalitate deplinã de drepturi.
A doua direcþie de principiu, necesitând mai ales demersuri pentru
reaºezarea ei printre problemele de prim ordin ale vieþii civice ºi ale
obligaþiilor de gestionare raþionalã pe care le are faþã de ea orice formã
de administraþie publicã a statului de drept, este aceea a BUNULUI
COMUN.
În vreme ce fiecare cetãþean al unei democraþii îºi gestioneazã singur
ºi fãrã intervenþia nimãnui bunul propriu, statul este acela cãruia îi
revine misiunea de a gestiona bunul public ºi, cam în jurul acestei
gestionãri se circumscrie ºi rolul sãu, se defineºte ºi caracterul sãu demo-

cratic sau antidemocratic. Dacã este un stat democratic, atunci toate
demersurile sale instituþionale sunt dirijate spre FOLOSIREA
BUNULUI COMUN SPRE BINELE COMUN. Dacã democraþia este
aparentã, atunci statul devine iniþiatorul acelor subterfugii prin care
BUNUL COMUN ESTE DIRIJAT ÎN FOLOSUL ANUMITOR
GRUPURI DE INTERESE. Iar dacã regimul este antidemocratic ºi
statul se aflã la cheremul unei dictaturi, atunci toate beneficiile aduse
de bunul comun sunt dirijate în mod dictatorial, într-acolo unde vrea
dictatura sau dictatorul.
Societatea noastrã româneascã vine dintr-o asemenea dictaturã, care
a anihilat nu numai bunul comun producând marotele care ne fac sã
vorbim astãzi despre averile ceauºeºtilor, despre miliardarii fãcuþi peste
noapte, etc. ci a încercat sã eradicheze ºi conceptul de bun propriu
confiscând posesiile oamenilor ºi reducând proprietatea la minima cea
mai de jos a condiþiei de trai a persoanei umane. Mai mult decât atât:
prin spãlarea creierelor care trebuiau sã munceascã fãrã sã gândeascã,
a anihilat treptat orice capacitate de valorificare ºi orice rãspundere a
persoanei umane faþã de bunurile din jur. Bunul personal a fost îngrãdit
constituþional pentru cetãþeanul-executant, cel comun a fost confiscat
alãturi de majoritatea celorlalte ºi, astfel, orice fel de concepþie asupra
proprietãþii a dispãrut legal din sfera interesului cetãþenesc, devenind
doar atributul unui mafiotism „de partid ºi de stat” în beneficiul
„vârfurilor clasei muncitoare”.
Este normal ca, dupã o jumãtate de secol de deposedare, retrocedarea
sã conducã cel mult la bucuria reobþinerii bunului personal, iar bunul
comun sã rãmânã o noþiune uitatã, sã fie trecut cu vederea în materie
de drept cetãþenesc sau administraþie publicã ºi sã constituie obiectul
unei panamale oneroase în care nu conteazã decât principiul interlop
cu „iuþeala de mânã ºi lipsa de atenþie a celuilalt”.
Or, bunul comun este tocmai ceea ce conferã diferenþele de valoare
ale bunului personal: Un hectar la ºosea ºi cu toate dotãrile de servicii
ºi furnizare la intrare, poate costa de o sutã de ori mai mult decât unul
în mijloc de Bãrãgan; condiþiile naturale ale unei staþiuni balneoclimatice modificã substanþial preþurile de cazare ºi servicii faþã de
cele din mediul obiºnuit, condiþiile de producþie agro-alimentarã sunt
altele într-o comunã în care cetãþenii mai au la dispoziþie islazul
comunal, iazul comunal sau condiþiile de irigare. Exemplele locale pot
fi continuate cu nemiluita, dar existã ºi evidenþe ale bunului comun
naþional, precum calitatea solului, bogãþiile subsolului, condiþiile de
valorificare a apelor, pãdurilor ºi climei. Toate intrând în categoria
bunului comun ºi, din punctul de vedere al filosofiei politice a
democraþiei, ne având alt rost decât de a produce mai mult bine comun.
Tot aºa cum din punct de vedere antropologic sau religios sunt daruri
ale Creaþiei si Creatorului ca un comun moºtenit de locuitorii unei
þãri, zone, regiuni.
Mergând pe aceastã direcþie de gândire care nu poate fi suspectatã
nici de subiectivitate ºi nici de pãrtinire, putem constata foarte limpede
faptul cã locuitorii de la Tropice ºi Ecuator au ca dar de la Dumnezeu
cãldura soarelui, fapt pentru care nu se confruntã cu facturile la
termoficare care-i îngrozesc pe locuitorii þãrii noastre. De aici, în aceeaºi
ordine a logicii democratice, putem afirma ºi faptul ca, Dumnezeu
dãruindu-ne nouã ceva subsol petrolifer ºi cu gaze, nu este corct ca pe
noi sã ne coste barilul sau metrul cub la fel ca pe unii la care importul
este integral, doar pentru cã aºa dicteazã monopolurile lumii ci, ori
rãmânem fiecare cu avantajele pe care le-am moºtenit, ori o forþã
specialã globalizatoare, reglementatã pe cele mai democratice criterii,
se angajeazã sã echivaleze raporturile dintre petrolul nostru ºi lipsa de
cãldurã de la noi, cu raporturile dintre lipsa de petrol ºi condiþia de
culegãtori de banane, posesori de minereuri sau de cascade oferind
mari hidrocentrale a locuitorilor altor pãrþi ale lumii.
Este o problemã de drepturi cetãþeneºti interne, ca ºi de drept
internaþional pe care, oricât de utopicã ar pãrea rezolvarea ei, Miºcarea
pentru Progresul Satului Românesc preocupatã ºi dedicatã dezvoltãrii
în democraþie ºi prin democraþie a unui mediu rural european care a
fost agresat vreme de o jumãtate de secol în toate drepturile sale esenþiale
la proprietate, nu poate sã nui dedice eforturile de emancipare socialã
ºi economicã pe care ºi le-a propus.
În acest sens, prin hotãrârea participanþilor la cea de a ºaptea ediþie
a Consfatuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate, Miºcarea noastrã
se constituie ºi ca un GRUP DE STUDIU, REFLECÞIE ªI ACÞIUNE
PRIVIND PROBLEMELE BUNULUI COMUN ÎN ROMÂNIA care va
organiza dezbateri, va monitoriza regimul proprietaþilor de bun comun
de pe teritoriul þarii, îºi va asuma rãspunderea ca, în contextul
retrocedãrilor care astãzi favorizeazã doar anumite categorii, sã
reprezinte interesele moºtenirii lãsate satelor româneºti de legislaþia
lui Alexandru Ioan Cuza, a regelui Carol I ºi regelui Ferdinant I, va
lansa memorii ºi apeluri în acest sens ºi va înainta propuneri legislative.

ÎN SPRIJINUL DEZVOLTÃRII RURALE
CREDITE DE LA STAT PENTRU
PRODUCÞIA ANULUI 2007
În 2007, statul va plãti 20% din creditele
contractate de fermieri pentru susþinerea
producþiei agricole, conform unui proiect
de hotãrâre de guvern avizat de Ministerul
Agriculturii. Cuantumul sprijinului statului
este cu 10% mai mare decât nivelul mediu
al fondurilor publice aprobate pentru 2005
ºi 2006.
Conform Legii creditului agricol pentru
producþie, statul compenseazã creditele
pentru producþia agricolã în sectoarele vegetal ºi zootehnic într-un procent care este
aprobat anual de guvern. Cuantumul
propus pentru acest an va compensa în
totalitate costurile bancare - dobânda ºi
comisionul bãncii -, astfel încât fermierii fie ei persoane fizice sau juridice - nu vor
avea de rambursat decât sumele
împrumutate.
Pe lângã contribuþia la formarea clasei
de mijloc la sate, un alt efect al stimulãrii
creditelor de producþie va fi fiscalizarea
activitãþilor agricole. Circa 30% din
populaþia activã a þãrii lucreazã în
agriculturã. Cu toate acestea, contribuþia

acestei ramuri la PIB este încã scãzutã din
cauza procentului mare de gospodãrii care
produc doar pentru consumul propriu ºi nu
„intrã” în zona agriculturii fiscalizate. Prin
stimularea creditelor de producþie se vor
mãri, implicit, ºi numãrul activitãþilor
fiscalizate.
În 2006, statul a plãtit fermierilor care au
contractat credite pentru producþie 34,5
milioane de lei, dupã 30,7 milioane lei plãtiþi
în 2005. Pentru 2007, în bugetul
Ministerului Agriculturii sunt alocate 20
milioane de lei, dar suma ar putea fi
suplimentatã ulterior prin rectificãri
bugetare.
FERMIERI ªI INTREPRINZÃTORI
DIN MEDIUL RURAL ÎNVAÞÃ DE LA
EXPERÞI AI UE ªI S.U.A.
Recenta integrare a României în Uniunea
Europeanã ar putea aduce mai mulþi bani
fermierilor ºi întreprinzatorilor români. Ei
au acum ocazia de a învãþa din experienþa
vechilor state membre privind accesul
fondurilor europene pentru agriculturã. De
asemenea, ei pot beneficia de experienþa
practicã a unor afaceri de succes din S.U.A.,
care ar putea fi adaptate la condiþiile din þara
noastrã.
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Peste 50 de persoane au participat la
seminarul “Fonduri ale UE ºi oportunitãþi
de afaceri în mediul rural din România – O
Abordare Practica”. Seminarul a fost
organizat de guvernul S.U.A, prin Agenþia
pentru Dezvoltare Internaþionala (USAID)
si Departamentul de Stat pentru Agriculturã
(USDA) precum ºi de Centrul pentru
Educaþie Economicã ºi Dezvoltare (CEED).
Participanþii au aflat despre tipurile de fonduri
europene disponibile pentru dezvoltarea
mediului rural, criterii de eligibilitate ºi cum
sã-ºi îmbunãtãþeascã cunoºtinþele ºi abilitãþile
pentru gestionarea eficientã a acestor resurse.
Oficiali ai Ambasadei S.U.A. ºi ai
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale s-au alãturat participanþilor
la seminar demonstrând angajamentul lor de
a continua sã stimuleze dezvoltarea
economicã a mediului rural. Directorul a.i.
al Agentiei S.U.A. pentru Dezvoltare
Internationala, dna. Debra Mosel, a vorbit
despre impactul deosebit al Programului de
Dezvoltare a Liderilor Rurali finanþat de
guvernul american, care a acordat asistenþã
tehnicã ce a avut ca rezultat proiecte in
valoare de 15 milioane Euro în dezvoltarea
comunitãþilor rurale din România.

Trebuie sã priveºti în jur
Interviu cu GISULA TSCHARNER-MEYER
primarul unei comune din Elveþia

(continuare din pag7)

cu cineva din instanþele superioare (administraþia cantonalã sau
federalã), ei sunt obligaþi sã-þi rãspundã. ªi cel mai bine e sã ceri o
audienþã, sã vorbeºti direct cu persoana în cauzã ºi apoi sã-i trimiþi
hârtia la semnat. În acest fel economiseºti banii pe care i-ai da unui
jurist plãtit. Noi am avut aceastã experienþã, de exemplu în privinþa
controlului câinilor. Am întrebat ºi pe cei ca noi din 2-3 sate vecine
ca sã vedem cum au procedat ei.
7. Mai existã un « sfat al înþelepþilor » ? Sau întrebarea nu-ºi mai
are rostul într-o Europã modernã, când consilierii, în marea lor
majoritate, sunt reprezentanþi ai unor partide politice ºi atunci opinia
lor este dictatã de doctrina partidelor din care fac parte ºi nu de
înþelepciunea personalã, bazatã pe o anume experienþã, pe vârstã,
pregãtire, prestigiu etc. ?
G.T. Sfatul înþelepþilor e o noþiune perimatã, þine de trecut. La noi
consilieri ca reprezentanþi ai unor partide sunt numai în instanþele
superioare (cantonale sau federale) într-un sat mic omul e cunoscut
ºi judecat dupã capacitatea lui, nu dupã apartenenþa politicã.
Democraþia directã în satele noastre reprezintã o ºansã ca politicul
sã se amestece mai puþin în administraþie.
8. În încheierea discuþiei noastre, apelez la experienþa
dumneavoastrã, atât ca primar, cât ºi ca teolog, pentru a aprecia dacã
lumea actualã se îndreaptã într-o direcþie corectã. Am în vedere
ofensiva violenþei, emigrarea din þãrile sãrace, scãderea nivelului de
educaþie, ateismul sprijinit de unele state, consumul de droguri,
pornografia, mediocritatea decidenþilor, hegemonia marilor puteri,
terorismul internaþional etc., toate acestea pot fi gestionate la nivel
naþional ºi local ? Ar trebui administraþia localã sã se adapteze, sã

evolueze ºi cum ?
G.T. Nimeni nu poate afirma în ce direcþie ne îndreptãm. Eu dau o
ºansã importantã individului, grupului, fãrã sã pretind cã am o vedere
generalã. Fiecare trebuie sã se cerceteze mai întâi pe sine ºi apoi sã
se uite în jur.
Ateismul nu poate câºtiga, fiindcã oamenii au nevoie de o religie,
indiferent care : sectã, islamism, catolicism, ortodoxism etc. Fiinþele
umane îºi asumã autoritatea unei instanþe supreme ca sã nu poarte
ei înºiºi întreaga responsabilitate. Dar atâta timp cât o religie se
vrea monopolistã, vor exista conflicte, rãzboaie. Europa de Vest e
obositã, islamul vine cu o forþã mare a emigraþiei, cu mulþi copii, ºi
se rãspândeºte prin infiltraþie ca o metastazã. Ne place sau nu, astai realitatea, fãrã sã o numim într-un fel. Europa e bãtrânã, europenii
nu mai vor sã aibã urmaºi, asta-i sociobiologia.
Fiecare societate a avut dificultãþile ei, nu trebuie sã credem cã azi
e cel mai rãu. Eu dau o ºansã fiecãrei celule umane sã se dezvolte
într-un anumit fel. Lipseºte o perspectivã pozitivã pentru a face copii,
viitorul n-are contur pentru cultura noastrã veche, e altfel decât în
alte culturi (chinezã, islamicã). Poate suntem în situaþia romanilor
înainte de Hristos. Nu-i de ajuns sã dai sfaturi. Sãracii sunt mai
motivaþi în tot ce fac decât bogaþii. Represiunea, fie ea ºi din partea
bisericii, stârneºte teamã ºi confuzie ºi nu duce la nici un rezultat.
Isus n-a vorbit despre fricã, el a fost motivat sã convingã lumea cã
trebuie sã trãiascã cum se cuvine pe lumea asta. Detaliile
înfricoºãtoare de dupã moarte au fost dezvoltate de alþii, cu scopul
ca biserica sã nu-ºi piardã puterea de instrument al statului.
A consemnat :Gh. MANEA

A fost lansat
portalul nostru

C@RTE SI @RTE

EL POATE FI VIZITAT PE ADRESA: www.cartesiarte.ro

Fãnuº Neagu
a împlinit 75 de ani

ºi imediat ºtiri din toate
domeniile vieþii culturale ºi ale
iniþiativelor locale pe care le veþi
vedea apãrând concomitent cu
transmiterea dacã respectaþi
câteva reguli precum:
1. Menþionarea localitãþii ºi a
judeþului
2.Menþionarea
domeniului
(apariþie de carte, premierã de
spectacol,manifestare culturalã,
sau artisticã, sau literarã, etc,
expoziþie,simposion, dezbatrere, seminar ,cicluri de cursuri
sau conferinþe, târguri ºi
manifestãri tradiþionale, concursuri artistice, folclorice,
ºcolare, etc, realizãri ºi
reamenajãri de instituþii culturale, situri arheologice, domenii
muzeale, altfel de manifestãri ºi
iniþiative locale de dezvoltare.
3. Concentrarea informaþiei în
500 de semne. Atenþie: Câmpul
pe care vi-l punem la dispoziþie
pentru introducerea ºtirii are un
contoar care va aratã câte
semne aþi introdus ºi câte mai
aveþi libere. Unele ºtiri ne parvi
trunchiate pentru cã transmiþãtorii nu sunt atenþi la
derularea acestui contoar care
indicã de la sine când sã vã
opriþi.
Din alte pagini ale portalului
PORT@LEU puteþi descãrca
gratuit diferite cãrþi oferite de
autori, editori sau organizaþii ce
vin în sprijinul nevoilor
cititorilor, precum ºi cele mai
recente numere ale revistelor
culturale care ne sunt trimise
din þarã ºi strãinãtate.

EXEMPLE DE CE MAI PUTEÞI GÃSI ÎN POR
PORTTALUL NOSTRU:
ADRESE INTERNET ALE PRIMARIILOR DIN JUDETUL
PRAHOVA SE POT ACCESA DIN URMÃTOAREA LISTA:
www.starchiojd.tk
www.secariaprahova.ro
www.baltadoamnei.ro
www.e-primarii.ro/ciorani
www.valeadoftanei.ro
www.telega.ro
www.provitadejos.go.ro
RECOMANDÃRI DIN
www.dumbravesti.ro
BIBLIOGRAFIA
www.valeacalugareasca.ro
www.rowikipedia.org/Prahova DOBROGEI
- Ponticele lui Ovidiu,
(Vãrbilãu)
- O nuntã în Dobrogea de Theodor
www.gornet.infoprimarie.ro
Burada,
www.lipanesti.ro
- Constanþa de Tudor ªoimaru,
www.talea.rom-invest.eu
- Cercetari la Callatis si Histria de
www.gorgota.go.ro
Constantin Preda (colab.N. Hubãr),
www.primariababaana.ro
- Reprezentanþi ai Dobrogei în
www.primariatomsani.ro
ºtiinþã ºi culturã de Constanþa
www.magureni.ro
www.primariaalbesti.plusmedia.ro Cãlinescu,
- Presa Dobrogeanã de Dum.Const
www.brebu.go.ro
Zamfir ºi Octavian Georgescu,
www.cjph.ro/primariarafov

În el puteþi introduce gratuit

- Albumul „Dobrogea” de Ion
Miclea,
- Monografii de oraºe dobrogene ºi
Istoria morãritului în Dobrogea de
Aurelia ºi ªtefan Lãpuºan,
- Insula Serpilor de Dominuþ
Pãdurean,
- Schiþã monograficã asupra
localitãþii Grãdina, de Anghel
Bardac,
- Tradiþii ºi obiceiuri ale Turcilor
din România de Ibram Nuredin,
- Nopþi dobrogene de Corneliu
Leu,
- Cercetãri asupra aromânei
vorbite în Dobrogea de Nicolae
Samarandu.

Chiar ºi la o asemenea listã
ultraselectivã, aºteptãm
completãri de la colaboratori
ºi de la antenele noastre.

O paginã specialã va fi dedicatã
legãturilor care se pot stabili direct între cititori ºi scriitori,
editori, redactori ai diverselor
publicaþii, ca ºi unor dezbateri
culturale sub formã de Forum,
moderate de personalitãþi ale
vieþii academice, culturale,
literare, ºtiinþifice ºi artristice.
Nu în ultimul rând vã
recomandãm paginile portalului
nostru dedicate Universitãþilor
Populare, oferind spre lecturã
sau descãrcare cele mai
interesante cicluri de conferinþe
produse de instituþii specializate
din þarã ºi strãinãtate ºi verificate
prin interesul pe care l-au
prezentat pentru mai multe serii
de cursanþi.

