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“În luptă poţi pierde totul, în afară de onoare”- Niccolo Machiavelli 1469-1527

Claudiu Sorin Dumbraveanu, fostul vicepresedinte al Autoritatii Na-
tionale de Reglementare in domeniul Energiei, este declarat nevino-
vat. In mod definitiv si irevocabil. Nu a incalcat nicio lege penala. In 
urma cu doi ani, omul a fost arestat, plimbat cu catusele la maini si 
supus obisnuitului linsaj mediatic. Si-a pierdut functia detinuta in sta-
tul roman, iar reputatia lui a fost calcata in picioare. Insasi fosta sefa 
antimafie a trecut printr-o experienta asemanatoare. Cu observatia ca, 
in cazul Alinei Bica, nu s-au inchis inca toate dosarele. Dar urmeaza. 
Ce se intampla cu anticoruptia? Face un stadiu necesar la ospiciu?

Pentru ca domnul Claudiu Sorin Dumbraveanu sa isi piarda statul 
profesional, pozitia sociala si onoarea, nu a fost nevoie decat de un 
procuror. Un simplu procuror, scapat de sub orice control si imagi-
nandu-si, in cel mai bun caz, ca este un Fat Frumos aflat in lupta cu 
balaurul, a fost de ajuns. Si, probabil, se mai fac vinovati de prigonirea 
unui om unul, doi judecatori “de serviciu”, aflati in campul tactic SRI, 
care au semnat, pe banda rulanta, mandatele de retinere si arestare. 
Justitia in sine  a facut, in acest caz, dreptate. Dar ce fel de dreptate?

Doamna Alina Bica, plimbata zeci de zile prin Beciul Domnesc, se 
apropie si ea, cu pasi repezi, de capatul tunelului. Acolo unde va vedea 
lumina libertatii. Nu a fost oricine. Inainte de a fi azvarlita din Olimp, 

probabil in urma arbitrajului lui Zeus, Alina Bica a fost seful antimafi-
ei din Romania. Si a intrat intr-o rivalitate cu celalalt stalp al luptei an-
ticoruptie. Cu doamna Laura Codruta Kovesi. Cu mult timp in urma, 
s-a trezit umflata de pe strada, ca ultimul infractor, si azvarlita in beci. 
De atunci, sabia lui Damocles a stat deasupra capului ei.

Spre deosebire de domnul Claudiu Sorin Dumbraveanu, Alina Bica 
nu este nici pe departe o victima inocenta a sistemului. Dimpotriva, 
cat timp a condus antimafia, a participat la elaborarea unor legi rele si 
a nenumarate proceduri care incalca drepturile omului. Ea este unul 
dintre calaii sistemului conceput de Traian Basescu. Un complice al 
acestuia. Ca, apoi, la varful asa-zisei lupte impotriva coruptiei, trans-
formata intr-o tipica lupta pentru putere, a intervenit o dihonie, efecte-
le nu-i pot transforma pe participanti in eroi. Oricat de mult au suferit.

Ma intorc, insa, la domnul Claudiu Sorin Dumbraveanu si ma intreb: 
ii mai poate reface cineva statul profesional? Ii mai poate da cineva 
inapoi timpul pierdut? Ii mai poate cicatriza cineva suferintele prin 
care a trecut? Cum isi mai recupereaza acest om onoarea? Raspunsul 
poate fi sintetizat intr-un singur cuvant: nicium.

Astfel incat apare, cu necesitate, al doilea set de intrebari. Cine ras-
punde? Cum vor raspunde procurorii, al caror abuz a fost dovedit, in 
cazul acestui om, in cazul a sute de alte persoane si chiar si in cazul 
Alinei Bica? Vor raspunde acesti procurori doar profesional, doar mo-
ral, doar pecuniar sau vor raspunde penal? Raspunsul sintetic si crud 
este in trei cuvinte: nu vor raspunde. Nu avem o legislatie clara pentru 
asa ceva. Si, conform unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie 
si Justitie, procurorii nu raspund nici macar pentru abuz in serviciu.

In schimb, raspunde o tara intreaga. Nu numai fiindca a fost trauma-
tizata, nu numai fiindca i-au fost oferite, in serie, istorii false despre 
lupta anticoruptie, ci si pentru ca statul incepe sa plateasca. La greu. 
Sub forma de despagubiri. Intr-un ritm care va necesita, in viitor, crea-
rea unei noi institutii. Un fel de administratie nationala pentru restitu-
irea, catre victime, a zilelor si timpului pierdut si pentru despagubirea 
pentru suferintele indurate.

Exista, insa, si un pret politic? Raspunsul tine tot de ideea de ospiciu. 
Pretul politic ar trebi platit de toti cei care au participat la constructia 
“sistemului” si ale caror rivalitati si certuri din Olimp au reverberat 
si au curentat intreaga societate. Politicienii din varful acestui sistem, 
doar ei, ar putea sa raspunda. Pentru ca numai ei pot fi sanctionati prin 
vot. Restul sa fie uitat si iertat!

sursa: sroscas.ro

Anticoruptia trece pe la un ospiciu 
Sorin Roşca Stănescu

Editorial

Redacţie:
Redactor-şef: Carmina Weber
Redactori: Alexandru Preda, Adrian-Vladimir 
Costea, George Tocan, Paul Nistorescu
Editorial: Sorin Roşca Stănescu

Contact: gazetademaine@gmail.com
www.gazetademaine.ro

Răspunderea penala/civilă şi/sau de orice 
natură revine autorilor

2



“Eu nu mai ştiu pe cine să aleg în politica românească. Aşa că stau pe tuşă”- Neagu Djuvara 1916-prezent
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Politică 3
Cristian Tudor şi-a lansat candidatura pentru Camera Deputaţilor

Cristian Tudor, reprezentantul Secţiei Drumuri Na-
ţionale Târgu-Jiu, a intrat în politică. El deschide lista 
candidaţilor pentru Camera Deputaţilor din partea 
UDMR Gorj, la alegerile parlamentare din această 
iarnă. La conferinţa de presă, în cadrul căreia şi-a 
lansat candidatura, Cristian Tudor a explicat de ce a 
intrat în cursa electorală şi de ce a ales acest partid.

Cristian Tudor a declarat că s-a decis să candideze 
din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Ro-
mânia, în primul rând pentru că socrul său este ungur 
și de zece ani, de când a intrat în noua familie, Cris-
tian a avut posibilitatea să vadă cum sunt ungurii cu 
adevărat.

 Cristian Tudor a anunțat că nu va duce o campanie 
electorală cu lovituri sub centură, ci le va răspunde 
elegant adversarilor politici. „Nu voi lovi în nimeni 
pentru că nu îmi place să duc o campanie mizerabi-
lă. În momentul în care contracandidații vor vedea că 
există șansa ca cineva de la UDMR să le ia un mandat 
de deputat, vor exista atacuri. Dar eu nu voi răspunde 
elegant pentru că nu îmi plac mizeriile”, a subliniat 
Tudor.

„Vreau să duc la un 
nivel superior implicarea 
mea în activităţi publice”

La conferința de pre-
să organizată de UDMR 
Gorj cu ocazia prezentării 
listei candidaților pentru 
alegerile parlamentare din 
iarnă, Cristian Tudor – 
numărul 1 pe lista pentru 
Camera Deputaților, a pre-
cizat motivele pentru care 
a ales să candideze: “Pen-
tru că vreau să duc la un 
nivel superior implicarea 
mea în activităţi publice. 
Pentru că am idei şi teme 
de interes general pe care 
vreau să le promovez în 
spaţiul public. Pentru că 
vreau să iniţiez o serie de 
legi care să fie în folosul 
cetăţeanului român, in-
diferent că el locuieşte la 
Târgu Jiu, la Târgu Secu-
iesc, la Târgu Neamţ sau 
la Târgu Mureş”.

Cristian Tudor le-a vor-
bit jurnaliștilor despre o 

serie de proiecte pe care 
le va demara ca parlamen-
tar. „Mi se pare corect ca 
parlamentarul, care a fost 
ales pe lista unui partid, 
să-şi piardă mandatul, 
dacă pleacă la un alt par-
tid, şi să terminăm astfel 
cu traseismul politic. Ca 
cetăţean, resimt, în primul 
rând, nevoia să responsa-
bilizăm mai mult clasa po-
litică şi, în acest sens, voi 
aduce în atenţia publicului 
dreptul de recall, adică 
posibilitatea pentru cetă-
ţeni de a retrage manda-
tul parlamentarului care 
nu îşi face treaba pentru 
care a fost ales, înainte de 
finalul mandatului său”, a 
menționat Cristian Tudor.

Tudor a mai precizat că 
a ales UDMR pentru că 
aici i s-a oferit o fereastră 
de oportunitate, pe care a 
intrat cu gânduri bune, cu 
respect pentru organizaţia 
UDMR Gorj şi cu maximă 
responsabilitate. „În Par-

lament voi reprezenta inte-
resele partidului care m-a 
desemnat pe listele sale, 
dar, în primul rând, îi voi  
reprezinta pe gorjenii care 
mă trimit acolo, pe cei care 
îmi vor acorda votul lor 
de încredere. Dreptul de 
iniţiativă legislativă este 
colectiv, dar  este şi indi-
vidual. Mai ales individu-
al! Îi rog pe toţi cetăţenii 
Gorjului să urmărească, 
cu mare atenţie, demersul 
meu şi să pornească de la 
prezumţia de bună credin-
ţă faţă de această candi-
datură a mea. Îi rog să mă 
judece după argumentele 
pe care le aduc şi după 
ceea ce voi face în Parla-
ment, nu după  prejudecăţi 
de ordin politic”, susţinte 
Cristian Tudor, candidatul 
UDMR Gorj la Camera 
Deputaţilor.

Paul Nistorescu

Sisteme de avertizare, 
la paturile pacienţilor
 Spitalului Judeţean

Pacienţii care vor fi internaţi la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă (SJU) din Târgu Jiu 
vor avea la dispoziţie butoane pentru aler-
tarea personalului medical. Consiliul Jude-
ţean Gorj va aloca suma de 400.000 lei pen-
tru montarea unor sisteme de avertizare la 
paturile bolnavilor internaţi la acest spital. 

Bolnavii din anumite secţii medicale ale SJU 
Târgu-Jiu vor putea, printr-o simplă apăsare a 
unui buton, să solicite de urgenţă prezenţa în 
salon a personalului medical. Măsura de achi-
ziţionare a acestora avertizoare face parte din 
procesul de acreditare a Spitalului, fiind una 
dintre condiţiile impuse de Ministerul Sănătă-
ţii. Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj, a anunţat că o licitaţie publică 
urmează să fie organizată pentru desemnarea 
societăţii care va asigura aceste sisteme de 
avertizare pentru paturile bolnavilor.

Carmina Weber



Călătorii
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Avertizări pentru cei ce vor să escaladeze 

masivele Godeanu, Parâng şi Vâlcan

Datorită condiţiilor meteorologice 
nefavorabile salvamontiştii din cadrul 
Serviciului Public Judeţean de Sal-
vamont şi Salvaspeo Gorj îi avertizea-
ză pe cei ce doresc să escaladeze masi-
vele Parâng, Godeanu şi Vâlcan să fie 
echipaţi corespunător.

Sabin Cornoiu, şeful Serviciului Sal-
vamont Gorj a precizat că toate trase-
ele turistice au rămas deschise pentru 
moment, însă le reaminteşte turiştilor 
ce vor să se încumete pe munte să se 
echipeze corespunzător pentru drume-
ţii şi vreme neprielnică.

Potrivit Infotrafic, DN67C-Transal-
pina (Drumul Regelui) este închis (din 

data de 8 octombrie) între Rânca și 
Obârșia Lotrului, datorită condițiilor 
meteorologice nefavorabile- zăpadă și 
vânt puternic.

„Zăpada căzută nu este foarte mare, 
între 5 și 30 de centimetri pe alocuri, 
traseele montane sunt încă deschise, 
dar salvamontiștii gorjeni avertizează 
că pentru masivele Parâng, Vâlcan, 
Godeanu, versanții sudici nu sunt re-
comandate ascensiunile la altitudine, 
întrucât vremea se anunță foarte rea, 
urmează ploi în următoarele zile și la 
altitudine cu siguranță că aceste ploi 
se vot transforma în polei și în strat 
de zăpadă depusă, deci ascensiunile 
ar trebui făcute cu echipament specific 

de iarnă, dar condițiile, repet, nu sunt 
bune, întrucât vremea este nefavora-
bilă excursiilor montane. Turiștii să-și 
anunțe traseul pe care vor să-l urmeze, 
să ceară sfaturi salvatorilor montani și 
aceștia o să încerce să le dea cele mai 
bune informații și cele mai proaspete 
actualizări ale vremii, astfel încât să 
se evite probleme neplăcute apărute în 
perioada ascensiunii”, a declarat Sabin 
Cornoiu pentru Agerpres

Paul Nistorescu

Sănătate

Investiţii în Sănătate
Cosmin Popescu, pre-

şedintele Consiliului Ju-
deţean Gorj, a anunţat, în 
cadrul unei conferinţe de 
presă,  urmează să se rea-
lizeze mai multe proiecte 
la spitalul din Târgu Jiu, 
printre acestea amintind 

de extinderea Secţiei de 
Ortopedie şi reabilitarea 
termică a Spitalului „Tu-
dor Vladimirescu” din 
municipiu. „Într-un pro-
ces de reabilitare majoră 
va intra şi Spitalul „Tudor 
Vladimirescu” din Run-

cu, acolo unde vor fi efectuate lucrări 
complexe, conducerea Consiliului Ju-
deţean Gorj anunţând că în acest sens 
a fost alocată suma de peste 2.000.000 
lei. Încercăm să finanţăm acele inves-
tiţii prioritare pentru unităţile sanitare 
şi mai ales pentru pacienţi. Fondurile 
sunt aşa cum sunt şi încercăm să fa-
cem o prioritizare a acestor investiţii, 
în aşa fel încât să vină în întâmpina-
rea celor mai importante solicitări din 

partea secţiilor din spital”, a declarat 
Cosmin Popescu, preşedintele Consi-
liului Judeţean Gorj,

CJ Gorj administrează Spitalul Ju-
deţean de Urgenţă din Târgu Jiu şi 
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” din comuna Runcu.

C.P.



“Nu vreau să fiu un geniu, am destule probleme încercând să fiu om”- Albert Camus 1913-1960
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Jupânul săptămânii 5

Pe 19 octombrie 2016 s-au împlinit 35 de ani de la Revolta minerilor de la Motru, eveniment rămas cunoscut în 
memoria ortacilor şi a colectivităţii drept “Greva pâinii”. Totul a început de la un decret prin care pâinea avea să 
fie raţionalizată şi la Motru, oraşul fiind unul din puţinele localităţi în care nu se introdusese cartela pentru pâine 
datorită specificului să muncitoresc.

De unde a început totul?

În anii ’70-’80 grevele şi protestele pe teritoriul României s-au 
produs semnificativ datorită refeormelor economice adoptate de 
regimul ceauşist şi a altor factori ce duceau la scăderea condiţii-
lor de viaţă şi de muncă.

„După 1970, partidul a hotărât, sub influenţa lui Ceauşescu şi 
peste opoziţia lui Maurer, să revizuiască [indicatorii centrali de 
plan] mărindu-le prevederile adoptate în 1969 pentru cincinalul 
următor, 1971-1975. Ca urmare, rata de acumulare a crescut la 
13%, procentul investiţiilor în industrie a crescut la 49%, în timp 
ce investiţiile în agricultură au scăzut cu 13%, aceasta în ciuda 
dublării - între 1970 şi 1974 - a exporturilor de produse cerealiere 
şi de carne”. (1)

La Motru, revolta minerilor a constat în articolul 8 al Dectre-
tului Nr. 313 din 17 octombrie 1981 privind unele măsuri referi-
toare la întărirea autoconducerii şi autoaprovizionării teritoriale, 
precum şi la asigurarea aprovizionării în bune condiţii a popula-
ţiei cu pâine, făina si mălai, care prevedea:

„pornind de la consumul mediu pe locuitor realizat până în pre-
zent, pentru populaţia din municipii si oraşe şi personalul mun-
citor care domiciliază în alte localităţi şi se aprovizionează din 
localităţile în care lucrează se va asigura, în anul agricol 1981-
1982, în medie pe persoană: pâine, făină, paste făinoase şi mălai, 
în echivalent de până la 150 kg grâu si până la 30 kg porumb. 
Membrii de familie ai persoanelor încadrate în muncă la unităţi 
din alte localităţi se aprovizionează din localitatea de domiciliu, 
în limita cantităţilor stabilite pentru localitatea respectivă”(2)  

Acest decret avea să raţionalizeze consumul de pâine în toate 
oraşele miniere, oraşe care, alături de capital Bucureşti fuseseră 

scutite până atunci de cumpărarea pâinii “pe cartelă”.

Oficialităţile au aflat despre decret din presă

Gheorghe Gorun, în cartea sa “Rezistenţa la comunism, Motru 
‘981”, aminteşte că un alt factor ce a stat la baza revoltei a fost 
modul în care autorităţile locale au pus în practică prevederile 
decretului. 

Conform acestuia toate cadrele cu funcţii de conducere au luat 
la cunoştinţă despre Decret din presă, “Buletinul Oficial” al RSR 
urmând să ajungă la Motru luni, 19 octombrie 1981. În aceiaşi 
zi, şefii de partid, împreună cu şefii unităţilor comerciale şi mi-
niere s-au întâlnit pentru a discuta modului în care urmau să fie 
aplicate prevederile decretului referitoare la aprovizionarea cu 
produse de panificaţie.

În aceiaşi carte se regăseşte şi mărturia lui V. Băroianu fost şef 
al Miliţiei Motru:

„fostul şef al Miliţiei (V.B.) precizează că a avut o opinie di-
ferită, susţinută şi de vicepreşedintele I. Pigui. Ei au spus că nu 
trebuie să se raţionalizeze pâinea pentru că nu sunt îndeplinite 
condiţiile stabilite de Decret, respectiv construirea brutăriilor 
în majoritatea localităţilor. Secretarul Comitetului orăşenesc de 
partid a luat legătura cu primul secretar al Comitetului Judeţean 
al P.C.R., Nicolae Gavrilescu. Acesta i-a cerut să aplice ad litte-
ram Decretul”(3)

 
Primul “urlet” s-a auzit la mina Roşiuţa

Ca urmare a deciziilor luate, mineri au răbufnit. La mina Roşiu-
ţa minerii şi-au lăsat salopetele în cui şi au dat cu târnăcoapele de 

Să nu uităm de Revolta minerilor 
de la Motru!



“Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viaţa politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi”
 Platon cc. 427 Î.HR.- cca. 347 Î. HR.
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pământ, schimbul al doilea refuzând să intre în subteran.

La ieşire schimbului I din mină aceştia au decis să-şi unească 
forţele si să plece la Consiliul Popular şi Comitetul de Partid, 
unde vor scanda lozinci contestatare. La mina Leurda minerii 
pun baricade la intrarea în mina.

 Astfel s-au conturat 3 poziţii cheie de rezistenţă: “1. zona cen-
trală a oraşului, cu participanţi foarte diferiţi (femei, muncitori 
care nu se aflau în acea dimineaţă la lucru, ţărani veniţi să se 
aprovizioneze); 2. Mina Roşiuţa şi 3. Mina Leurda, care pola-
rizează, începând cu orele 13-14 interesul activului judeţean de 
partid”(4)

Treptat situaţia a degenerat şi a scăpat de sub control, iar nimeni 
de la nivel local nu o mai putea controla. Astfel primul secretar 
Nicolae Gavrilescu va aduce la cunoştiinţă conducerii centrale 
de partid şi de stat asupra situaţiei create. 

Nicolae Ceauşescu îl direcţionează spre Motru pe Emil Bobu, 
secretar în probleme organizatorice al C.C. al P.C.R pentru a 
rezolva de îndată situaţia create. Eforturile funcţionarilor statu-
lui de a remedia incidentul au eşuat, mobilizându-şi centrele de 
operaţiuni în două locaţii: la Combinatul minier s-au deplasat 

Emil Bobu şi Nicolae Gavrilescu, pentru ca ulterior aici să ajun-
gă George Homoştean, Tudor Postelnicu, Emil Macri, Nicolae 
Iscrulescu; la Blocul I 2 din Micro 1 s-au aflat şeful Securităţii 
judeţului, lucrători de miliţie, activişti ai Comitetului Judeţean 
şi activişti locali, aici fiind concentrate instituţiile locale (Mi-
liţie, Consiliu Popular, Comitet de Partid, Securitate). Locaţia 
din urmă este şi locul unde se va concentra “alaiul” de mineri 
nemulţumiţi, num[rul acestora fiind estimat la 3.000-4.000 de 
persoane. La lăsarea întunericului clădirea este ocupată, simbo-
lurile comuniste sunt vandalizate, este incendiată camera dosa-
relor de cazier şi se încearcă fără succes pătrunderea în camera 
de muniţie a Miliţiei.

În paralel, fără să fie cunoscut de către contestatari, în localul 
Şcolii generale nr. 1 din apropierea centrului politico-administra-
tiv se instalase un punct de monitorizare a cursului evenimente-
lor. Precedată de unele încercări de descurajare a participanţilor 
prin lansări de zvonuri alarmante, reprimarea în forţă a manifes-
taţiei se declanşează în momentul în care „la primărie s-a ajuns 
cu distrugerea la etajul II”(5).  În prezent, nu există date docu-
mentare precise asupra efectivelor antrenate în această acţiune.

Motru izolat de restul ţării

Greva minerilor de la Motru a fost înăbuşită, conform mărturii-
lor vremii, după o intervenţie în forţă a unor trupe speciale sosite 
în oraş în trei microbuze şi care dispersează mulţimea şi pătrund 
în clădirea politico-administratică a urbei.

Totodată în memoria colectivă a rămas şi faptul că oraşul a fost 
izolat de restul ţării, iar în tonele limitrofe şi la nodurile rutiere 
importante ce făceau legătura cu marile oraşe din regiune au fost 
dispersate efective militare. Pe baza mărturiilor adunate Gheor-
ghe Gorun a reuşit să reconstituie amplasarea acelor efective: 
unităţile din Dolj au fost staţionate la intrarea în oraş dinspre 
Turnu Severin şi ar fi putut interveni la prima solicitare a cen-
trului de coordonare de la Şcoala nr. 1, în timp ce unităţile din 
Târgu Jiu se opresc pe Dealul Bujorăscu, la intrarea din direcţia 
Târgu Jiu.

Revolta este “dovedită” după ce au fost executate o serie de 
trageri de către unităţile speciale, în scop de intimidare, lucru ce 
a dus la “spargerea” mulţimii, iar în jurul orelor 2-3 (20 oct.), la 
finalul revoltei. 

A doua zi oraşul este rupt de restul ţării, linile de telefonie fiind 
blocate. Se trece la verificare a 123 persoane din Motru aflate în 
preocupările Miliţiei şi a celor 1.244 existente deja în baza sa de 
lucru.(6) 

Potrivit unei Note Raport privind situaţia operativă din oraş, din 
18 decembrie 1981, la această dată existau „53 de informatori, 
111 colaboratori, 8 rezidenţi, 16 gazde şi 126 de persoane de 
sprijin”(7) 

Au fost reţinute 9 persoane, pentru ca autorităţile comuniste să 
arate că nu s-a cedat în faţa presiunii mulţimii. În urma unui pro-
ces instrumentat de un complet al Tribunalului din Timişoara, 
deplasat la Bucureşti, cele 9 persoane au fost condamnate pentru 
infracţiuni de drept comun: distrugere şi ultraj.

Este vorba despre: Nişulescu Viorel, din Roşiuţa, în vârstă de 
22 ani, condamnat la 7 ani închisoare; Sârbu Gheorghe, din com. 
Corneşti, jud. Iaşi – în vârstă 36 ani - 8 ani închisoare; Tarno-
vschi Nicolae, din Fundulea – în vârstă de 27 ani - 7 ani închi-
soare; Gaidaş Alexandru, din Mehadia, în vârstă de 19 ani - 8 ani 
închisoare; Chirilă Ştefan, din Motru, în vârstă de 22 ani - 7 ani 
închisoare; Soare Constantin, din Motru, în vârstă de 23 ani - 8 
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ani închisoare; Tătaru Dumitru Dănuţ, din Codlea, în vârstă de 
23 ani - 8 ani închisoare; Măciucă Valerică, din Hunedoara, în 
vârstă de 21 ani - 8 ani închisoare; Ursan Valerică, din Suhărău 
Botoşani, în vârstă de 19 ani - 7 ani închisoare.

Nu trebuie să uităm Revolta minerilor de la Motru, un eveni-
ment mai puţin cunoscut nu datorită atenţiei pentru un astfel de 
demers al minerilor, ci datorită lipselor de surse de documentare.

Greva minerilor de la Motru, un amalgam de suflete aduse din 
toate colţurile ţării pentru a înfăptui idelurile socialiste ne sensi-
bilizează de la an la an datorită curajului minerilor de a nu ceda 
în faţa compromisurilor politice de moment şi de a protesta îm-
potriva deciziilor luate de politicienii vremii.

Nu trebuie să uităm Revolta minerilor de la Motru, un eveni-
ment mai puţin cunoscut nu datorită atenţiei pentru un astfel de 
demers al minerilor, ci datorită lipselor de surse de documentare.

În ediţiile viitoare vom reveni cu o serie de note şi rapoarte 
aflate în arhiva CNSAS ce fac referire la persoanele avertizate cu 
privire la evenimentele de la Motru, a problemelor rezolvate de 

conducerea D.S.S (Departamentul Securităţii Statului) în cazul 
Motru şi a planului de măsuri pentru îmbunătăţirea muncii de 
Securitate în unităţile miniere din Gorj.

                                                                         Alexandru Preda

(1)Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele 
noastre, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 278.

(2)„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, nr. 
79/1981.

(3)Mărturia lui V. Băroianu (Gheorghe Gorun, op. cit., p. 53)
(4)Mărturia lui V. Băroianu (Gheorghe Gorun, op. cit., p. 61)
(5)Mărturia lui N. Botezatu (Ibidem, p. 73)
(6)Adelina Ţânţariu, Motru – 1981, o revoltă a disperării în 

I.C.C.R., Structuri de partid şi de stat în timpul regimului comu-
nist, vol. III, Iaşi, Ed. Polirom, 2008, op. cit. p. 228

(7)Adelina Ţânţariu, Motru – 1981, o revoltă a disperării în 
I.C.C.R., Structuri de partid şi de stat în timpul regimului comu-
nist, vol. III, Iaşi, Ed. Polirom, 2008, op. cit. p. 228



Ziua Armatei Române, sărbătorită la Târgu-Jiu
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Garnizoana Târgu-Jiu 
și Centrul Militar Jude-
țean Gorj desfășoară, 
pe 20 octombrie, activi-
tatea denumită simbolic 
„Ziua Armatei în şcoli”. 
Pe 25 octombrie va avea 
loc un ceremonial mili-
tar și religios, în Piața 
Prefecturii din munici-
piul Târgu-Jiu.  

Cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Armatei României 
-25 octombrie 2016, în 
Garnizoanele Târgu-Jiu 
şi Târgu-Cărbuneşti 
vor avea loc următoa-
rele evenimente: în data 
de 20 octombrie 2016, 
Garnizoana Târgu-Jiu 

(U.M. 01541) şi Centrul 
Militar Judeţean Gorj 
(U.M. 02529) vor des-
făşura activitatea de-
numită simbolic „Ziua 
Armatei în şcoli”.

Cu această ocazie, 
militarii vor instala în 
incinta unităţii de în-
văţământ un Atelier 
de prezentare a arma-
mentului şi muniţiei de 
infanterie din dotarea 
armatei române, iar Bi-
roul de Informare Re-
crutare, din cadrul Cen-
trului Militar Judeţean 
Gorj, va organiza un 
Atelier de promovare a  
carierei militare.

Activitatea se va desfăşura la Şcoala 
Gimnazială „Sf. Nicolae” Târgu-Jiu, 
începând cu ora 10.00, şi are ca sco-
puri consolidarea parteneriatului in-
terinstituţional, întâmpinarea nevoii 
de cunoaştere de către tânăra genera-
ţie a instituţiei militare, promovarea 
imaginii armatei române şi a carierei 
militare, precum şi prezentarea sem-
nificaţiei Zilei Armatei României.

Manifestări de Ziua Armatei, 
în Piața Prefecturii

Ceremonialul militar şi religios, cu 
prilejul Zilei Armatei României, este 
organizat în data de 25 octombrie 

2016, între orele 10.00-11.00, în Piaţa 
Prefecturii din municipiul Târgu-Jiu, 
cu participarea militarilor din Gar-
nizoanele Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbu-
neşti, în prezenţa autorităţilor publice 
locale, a veteranilor de război şi a ca-
drelor militare în rezervă şi retragere. 
La această manifestare personalităţile 
prezente vor ţine alocuţiuni, iar acti-
vitatea va fi urmată de o depunere de 
coroane şi defilarea gărzii de onoare.

Între orele 12.00-13.00, ceremoni-
alul militar şi religios va continua la 
Monumentul Eroilor din oraşul Târ-
gu-Cărbuneşti.

Carmina Weber

Ţigări de contrabandă confiscate
Poliţiştii din cadrul 

Poliţiei de Fronti-
eră Socol – I.T.P.F. 
Timişoara au reuşit 
să pună mână marţi, 
18.10.2016, pe doi 
bărbaţi care au in-
trodus ilegal în ţară 
ţigări din Serbia în 
România.
Poliţiştii de fronti-

eră au folosit arma-
mentul din dotare, 

pentru a-i opri pe cei 
2 contrabandiști care 
intenționau să intro-
ducă ilegal în Ro-
mânia, din Serbia, 
1.000 pachete de 
ţigări de contraban-
dă, a căror valoare 
este de aproximativ 
12.000 lei.
Întreaga cantitate de 

ţigări a fost ridicată 
în vederea confiscă-

rii, în cauză a fost  
întocmită lucrare pe-
nală sub aspectul să-
vârșirii infracțiunii 
de contrabandă, iar 
cercetările sunt con-
tinuate în vederea 
identificării tuturor 
persoanelor impli-
cate.

Paul Nistorescu



www . g a z e t a d em a i n e . r o

Sănătate 9
A început campania de vaccinare antigripală
Campania de imunizare antigripală a 

încpeut mai devreme în acest an. Astfel, 
dacă până acum vaccinarea împotriva 
gripei debuta la mijlocul lunii noiem-
brie, de această dată deja primele vac-
cinuri au ajuns la Direcţia de Sănătate 
Publică.

Ca și în anii trecuţi, prioritate la imuniza-
re vor avea persoanele cu vârste cuprinse 
între 6 luni şi 64 de ani aflate în evidenţe-
le medicale cu afecţiuni cronice, gravide, 
medici, cadre sanitare şi personal auxiliar 
atât din spitale, cât şi din unităţile sanitare 
şi ambulatorii, inclusiv salariaţii instituţi-
ilor care intră în contact cu alţii şi pot să 
răspândească boala; persoane adulte şi co-
pii rezidenţi în instituţii de ocrotire socială 
şi persoanele de peste 65 de ani.

Pentru sezonul rece 2016-2017, DSP 
Gorj a solicitat 15.000 doze de vaccin anti-
gripal. Prima tranșă a ajuns deja în județul 
nostru. „Am primit 3.500 doze de vaccin 
antigripal, reprezentând prima tranșă din 
necesarul pentru acest sezon. Din informa-

țiile pe care le avem, la următoarea tran-
șă vom primi 1.500 de doze”, a confirmat 
Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al DSP 
Gorj.

Persoanelor vârstnice, în special celor cu 
afecţiuni cronice cardiace şi respiratorii, 
medicii le recomandă să se ferească pe cât 
posibil de deplasările care creează premi-
sele îmbolnăvirii sau apariţiei complicaţii-
lor la afecţiunile deja existente. În cazul în 
care apar primele semne de boală – febră, 
dureri de cap şi de gât sau tuse – trebuie 
anunţat telefonic, în cel mai scurt timp po-
sibil, medicul de familie.

Conform metodologiei privind vaccina-
rea antigripală, grupele populaţionale con-
siderate cu risc sunt: persoanele cu vârste 
cuprinse între 6 luni şi 64 de ani aflate în 
evidenţele medicale cu afecţiuni cronice, 
gravide, medici, cadre sanitare şi personal 
auxiliar atât din spitale, cât şi din unităţile 
sanitare şi ambulatorii, inclusiv salariaţii 
instituţiilor care intră în contact cu alţii şi 
pot să răspândească boala; persoane adul-
te şi copii rezidenţi în instituţii de ocrotire 
socială şi persoanele de peste 65 de ani.

Campania de imunizare se derulează şi în 
acest an, ca şi în anii precedenţi, prin ca-
binetele medicilor de familie şi în unităţile 
sanitare cu paturi.

                                                        C.W.

Poliţia scoate la bătaie peste 400 de posturi
Poliţia Română scoate la con-

curs 447 de posturi de poliţişti, 
majoritatea “rezervate” specia-
liştilor.

“Dacă ești economist, piroteh-
nist, chimist, biolog, sociolog, 
psiholog, profesor, inginer silvic, 
electronist, medic veterinar sau 
ai altă specializare pe care noi 
o căutăm, poți ocupa unul din-
tre locurile scoase la concurs, de 
ofițer sau agent”, se arată într-un 
comunicat al IGPR.

Înscrierile au loc în perioada 19 
— 23 octombrie, iar concursul a 
fost programat pentru data de 26 
noiembrie. Cei ce vor să aplice 
trebuie să ştie că nu există limită 
de vârstă, iar criteriile de înălţi-
me sunt 65 cm pentru femei și 

170 cm pentru bărbați.
Pentru mai multe informaţii 

doritorii sunt sfătuiţi să acceseze 
portalurile web ale structurilor 
teritoriale de poliţie. Fiecare uni-
tate teritorială are propriul pro-
gram în care primește dosarele 
de înscriere ale candidaților.

Alexandru Preda

Util



www . g a z e t a d em a i n e . r o

“Viaţa nu se explică, ci se trăieşte”- Luigi Pirandello 1867-1936
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Pentru a dispune de o imagine de ansamblu asu-
pra activității deputaților în Parlamentul Româ-
niei, mi-am propus să compar activitatea acesto-
ra în timpul ultimelor două legislaturi. Urmând 
o perspectivă cantitativă, am utilizat următorii 
indicatori: numărul de formațiuni politice în ca-
drul cărora un deputat a fost membru în timpul 
legislaturii analizate, numărul de luări de cuvânt, 
numărul declarațiilor politice, numărul propu-
nerilor legislative inițiate, numărul propunerilor 
legislative inițiate devenite ulterior legi, precum 
și numărul de întrebări și interpelări adresate 
în timpul mandatului. Pentru fiecare deputat în 
parte, am accesat pagina disponibilă pe site-ul 
Camerei Deputaților, de unde am extras datele 
privind activitatea acestuia.

În ceea ace privește traseismul politic, remarcăm 
încă de la bun început, o discrepanță majoră în-
tre cele două legislaturi. În timp ce în legislatura 
2008-2012, doar doi din șase deputați au părăsit 
partidul cu care au candidat în alegeri, în legisla-
tura 2012-2016, șase din opt deputați nu mai sunt 
membri în partidul cu care au candidat la alegeri-
le legislative din 2012. O consecință importantă 
generată de fenomenul traseismului politic este 
reprezentat de schimbarea raporturilor de forțe 
între partidele politice la nivel județean. Dacă la 
începutul legislaturii 2012-2016 raportul de forțe 
PSD – PP-DD – PDL era de 5:2:1, în prezent, 
dispunem de un nou raport de forțe independenți 
– PSD – PNL de 5:2:1.

Remarcăm o puternică tendință a deputaților 
aleși din partea PSD de a deveni independenți în 
timpul mandatului, singurele excepții fiind repre-
zentate de Mihai Weber și Victor Ponta. Pe de o 
parte, o posibilă explicație este reprezentată de 
utilizarea partidului drept vehicul electoral, care 
să-i permită candidatului obținerea mandatului. 
Această explicație este valabilă cu precădere 
pentru partidele nou înființate sau care sunt ca-
pabile să atragă capitalul electoral datorită per-
sonalității liderului partidului. Pe de altă parte, 
tensiunile din cadrul PSD, precum și căderea 
guvernului Ponta, au produs clivaje în cadrul 
partidului, care a avut drept consecință migrația 
deputaților în cadrul altor formațiuni politice.

În schimb, în legislatura 2008-2012, ca urmare a 
numărului mic al deputaților care părăsesc par-
tidul sub care au candidat, raportul de forțe nu 
prezintă schimbări semnificative, identificând un 
singur independent la finalul legislaturii.

Totodată, pentru ambele legislaturi remarcăm 

faptul că nu au existat candidați independenți 
care să fie aleși drept deputați, opțiunea electo-
ratului vizând partidele cu vocația guvernării. O 
singură excepție a fost reprezentată de alegerea 
candidaților Niculina Mocioi și Răzvan Rotaru 
din partea PP-DD, partid populist anti-sistem.

În ceea ce privește numărul de luări de cuvânt, 
observăm o scădere considerabilă a valorii me-
dii, de la 65,66 în legislatura 2008-2012, la 42,37 
în actuala legislatură. Această scădere este deter-
minată cu precădere de diferența majoră dintre 
valoarea maximă a numărul de luări de cuvânt/
deputat în fiecare legislatură în parte. Astfel, în 
legislatura 2008-2012, deputatul Vasile Popean-
gă (PSD) a avut 152 de luări de cuvânt, în timp 
ce în legislatura 2012-2016, același deputat a 
avut 88 de luări de cuvânt. Prin urmare, în prima 
legislatură, deputații Vasile Popeangă și Con-
stantin Severus Militaru prezintă valori peste 
medie în privința numărului de luări de cuvânt, 
în timp ce valori sub medie regăsim la Mugu-
rel Surupăceanu, Cosmin Mihai Popescu, Victor 
Ponta și Dan Ilie Morega. În schimb, în actuala 
legislatură, valori peste medie regăsim la deputa-
ții Vasile Popeangă, Iriza Scarlat, Camelia Khrai-
bani și Mihai Weber.

Aceeași tendință o identificăm și în ceea ce pri-
vește numărul declarațiilor politice. Astfel, în le-
gislatura 2008-2012, identificăm o valoare mai 
mare a valorii medii (51), comparativ cu valoarea 
medie pe care o regăsim în legislatura 2012-2016 
(35,85). Referitor la valorile cele mai ridicate ale 
acestui indicator, deputatul Vasile Popeangă ră-
mâne cel mai activ deputat (106 declarații poli-
tice în perioada 2008-2012, respective 68 decla-
rații politice în perioada 2012-2016). Împreună 
cu acesta, deputații Severus Constantin Militaru, 
Cosmin Mihai Popescu, respectiv Iriza Scarlat, 
Camelia Khraibani și Mihai Weber, se situează 
deasupra valorii medii a acestui indicator. Dintre 
aceștia, deputatul Constantin Severus Militaru a 
făcut cele mai multe declarații politice (în număr 
de 75), în timp ce deputatul Camelia Khraibani a 
făcut cele mai puține declarații politice (în număr 
de 47).

În schimb, dacă ne raportăm la indicatorii pri-
vind diferența dintre propunerile legislative ini-
țiate și propunerile legislative devenite ulterior 
legi, împreună cu numărul de întrebări și inter-
pelări, obținem o imagine a poziționării depu-
taților în raport cu majoritatea parlamentară și 
componenţa Guvernului. În mod paradoxal, în 
anumite cazuri constatăm faptul că deputații au 

contestat sau au cerut clarificări membrilor gu-
vernului (adresând un număr ridicat de întrebări 
și interpelări), în timp ce majoritatea parlamenta-
ră a respins proiectele legislative pe care aceștia 
le-au inițiat (deputații fiind afiliați formațiunilor 
politice care formau majoritatea parlamentară). 
Pentru a înțelege mai bine dimensiunea indicato-
rului reprezentat de numărul de propuneri legis-
lative inițiate, menționăm faptul că o propunere 
legislativă poate avea unul sau mai mulți iniția-
tori, proveniți dintr-una sau mai multe formați-
uni politice.

Însumând valorile pentru fiecare indicator în par-
te, având în vedere valorile apropriate ale medi-
ei activității deputaților în cele două legislaturi, 
precum și marja de +/-10% (raportată la dimensi-
unea eșantionului), grupăm activitatea deputați-
lor din cele două legislaturi, după cum urmează:

– punctaj de peste 70 p. (Vasile Popeangă – legis-
latura 2008-2012);

– punctaj situat între 40-50 p. (Constantin Seve-
rus Militaru, Mugurel Surupăceanu, Mihai We-
ber, Camelia Khraibani, Vaile Popeangă – legis-
latura 2012-2016, Scarlat Iriza);

– punctaj situat între 20-30 p. (Dan Ilie Morega, 
Niculina Mocioi, Mihai Cosmin Popescu)

– punctaj situat între 10-20 p. (Ion Cupă, Victor 
Viorel Ponta – pentru ambele legislaturi, Rotaru 
Răzvan).

În concluzie, reținem faptul că activitatea depu-
taților este dependentă de poziționarea acestora 
în raport cu majoritatea parlamentară, respectiv 
cu încrederea învestită asupra membrilor Guver-
nului. Totodată, analiza cantitativă reflectă con-
stanţa deputatului din timpul mandatului, pre-
cum și modul în care ideile și opiniile acestuia se 
regăsesc în activitatea Parlamentului.

Partea a doua a articolului se va focaliza asupra 
analizei calitative a deputaților aleși în circum-
scripția electorală nr. 20, pentru a putea identifica 
impactul activității acestora.

tabel în varianta electronică
www.gazetademâine.ro

Adrian Vladimir Costea

Activitatea parlamentară a deputaților gorjeni 
în cifre (2008-2016) (Partea I)
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S A N I T A S  a  p r o t e s t a t  ș i  î n  s p i t a l e l e  d i n  G o r j
Timp două ore, activitatea din spitale a 

fost întreruptă, miercuri, începând cu ora 
8:00, membrii SANITAS intrând în grevă. 
Peste 70.000 de sindicaliști ai Federației 
Sanitas au participat, miercuri dimineață, 
la greva de avertisment care a vizat între-
ruperea activității între orele 8:00 și 10:00.

Aproximativ trei mii de membri ai SANI-
TAS Gorj au protestat, miercuri, 19 octombrie 
2016, timp de două ore, în toate unitățile sa-
nitare din județ.  „Federația SANITAS are un 
conflict de muncă deschis la nivel național, 
desfășurat pe mai multe etape. Astăzi (n.r. 19 
octombrie 2016) este o etapă nouă, penultima, 
înaintea grevei generale din 31 octombrie. 

Astfel, astăzi, începând cu ora 8:00, toți mem-
brii SANITAS sunt, pentru 2 ore, în grevă de 
avertisment cu întreruperea activității. În Po-
liclinica Târgu-Jiu s-a întrerupt activitatea, 
iar pe secții s-a asigurat activitatea doar cu o 
treime din personal. La UPU și la Camera de 
gardă se desfășoară un program normal”, a ex-
plicat Valentin Popa, liderul SANITAS Gorj.
O mie de membri SANITAS din Târgu-Jiu 

au protestat numai la Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, însă grevă a fost în toate 
unitățile sanitar. „Susținem în totalitate ren-
dicările SANITAS”, a confirmat Ion Măruță, 
președintele Sindicatului “Sănătatea”, recent 
afiliat la SANITAS. 
Acțiunile de protest ale Federației au fost 

demarate în urmă cu o lună, prin organizarea, 
în fiecare zi de marți, a unei acțiuni denumite 
generic „O marți a Sanitas”, pe 20 septem-
brie fiind pichetat Ministerul Muncii, pe 27 
septembrie Ministerul Finanțelor Publice, pe 
4 octombrie Ministerul Sănătății și pe 11 oc-
tombrie Palatul Parlamentului. Pe 12 octom-
brie a avut loc o grevă japoneză, cu purtarea 
de banderole albe.
Pe 31 octombrie a fost programată o grevă 

generală, dacă nu se va ajunge la o soluție cu 
autoritățile pe Legea salarizării unitare.

Carmina WEBER

Sănătate 11

40 de speakeri români şi străini 
la “Different City – Smart City”

Afaceri

“Different City – Smart City” reuneste 40 de spea-
keri romani si straini, specialisti in dezvoltarea si 
implementarea solutiilor de administrare inteligen-
ta a oraselor. Evenimentul, structurat pe 2 zile, 3 si 
4 noiembrie a.c., cuprinde 6 sesiuni in care vor fi 
abordate si dezbatute cele mai actuale provocari in 
procesul de transformare si urbanizare a oraselor.

Ambasadorul Olandei în România la ceremonia de 
deschidere

La ceremonia de deschidere a Conferintei si 
Expozitiei vor lua cuvantul doamna Stella Ron-
ner-Grubačić, Ambasador al Olandei in Romania, 
domnul Robert Negoita, primar al Sectorului 3, 
precum si 4 Keynote Speakeri, experti in domeniul 
smart city, din diverse tari: Olanda, Grecia si Italia.

Alaturi de reprezentantii primariilor locale: Bu-
curesti, Alba Iulia, Piatra Neamt, etc., s-au alaturat 
evenimentului si reprezentanti ai municipalitatilor 
din: Olanda, Cipru, Portugalia si Grecia, care vor 

expune proiecte de smart city implementate in alte 
tari europene.

“Organizam acest eveniment in urma identificarii 
unei nevoi din ce in ce mai evidente de dezvoltare 
inteligenta a oraselor in care traim si de aducere in 
dezbatere publica a provocarilor viitorului. Ne-am 
bucurat sa constatam ca exista o preocupare reala 
si imediata atat din partea institutiilor publice, a 
administratiei centrale cat si a companiilor private, 
pentru modernizarea oraselor si a administrarii inte-
legente a acestora in folosul cetatenilor lor. Benefi-
ciem de sprijiunul Ambasadei Olandei care va veni 
la eveniment cu exemple despre cum functioneaza 
cel mai dezvoltat oras european din acest punct de 
vedere, Amsterdam, dar vom oferi si alte solutii 
implementate de alte orase europene sau din Roma-
nia. Avem resurse extraordinare aici, la noi in tara, 
pentru ca si orasele noastre sa devina inteligente si 
usor de administrat, contribuind la dezvoltarea com-
paniilor romanesti, a economiei in general si nu in 
ultimul rand, orasele sa devina mai prietenoase cu 

cetatenii sai si cu turistii pe are dorim sa ii atragem”, 
a declarat Marius Hanganu, presedintele Different 
Angle Cluster, organizatorul evenimentului.

Pentru companiile interesate sa participe, Confe-
rinta Different City – Smart City reprezinta o exce-
lenta oportunitate pentru prezentarea sau expunerea 
de produse si servicii de smart city, stabilirea de con-
tacte cu diferite comunitati prezente la eveniment, 
dar si pentru identificarea de noi oportunitati de afa-
ceri prin intermediul evenimentului de networking.

Evenimentul este organizat de Different Angle 
Cluster, sub auspiciile Ambasadei Olandei in Roma-
nia si a Primariei Sectorului 3 Bucuresti, in cola-
borare cu  Universitatea Tehnica de Constructii Bu-
curesti si Academia de Studii Economice Bucuresti.

George Tocan
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Protest la Pandurii
Jucătorii echipei Pandurii 
Târgu Jiu s-au blocat în 
vestiar, miercuri diminea-
ţa, nemulţumiţi că nu şi-au 
primit drepturile salariale. 
Fotbaliştii au refuzat să se 
mai antreneze şi au aştep-
tat în vestiar aproximativ 
două ore. Preşedintele 

Clubului Pandurii, Nar-
cis Răducan, a discutat 
cu fotbaliştii şi aceştia au 
renunţat la protest. Clubul 
are probleme financiare 
grave, iar mâine este pro-
gramată o nouă şedinţă a 
acţionarilor care vor căuta 
soluţii salvatoare.

                                                                      C.P.

România organizează CE de tenis de masă pentru junior după o pauză de 59 de ani
România va organiza Campionatul 
European de tenis de masă pentru 
juniori din 2018. Competiţia se va 
desfăşura la Cluj Napoca oraş ce va 
găzdui anul viitor Campionatul Euro-
pean de gimnastică şi CE de baschet 
masculin.
“Bucuria este cu atât mai mare cu cât 
ultimul Campionat European de Ju-
niori şi Cadeţi a avut loc în România 
în anul 1959, la Constanţa. Mai mult 
decât atât, în 2018 sărbătorim cente-

narul Marii Uniri, Transilvania fiind 
un loc plin de încărcătură istorică şi 
emoţională pentru toţi românii. Nu în 
ultimul rând, 2018 este ultimul an de 
juniorat pentru multipli noştri campi-
oni: Andreea Dragoman, Rareş Şipoş 
şi Cristi Pletea, oferindu-le în acest 
fel oportunitatea de a face pasul către 
seniori acasă, în faţa propriilor supor-
teri”, a declarat Beatrice Romanescu, 
managerul FRTM, citând Mediafax.

George Tocan


