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Editorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fără îndoială că există în mintea multor intelectuali ideea că 
Biserica lui Hristos n-are puterea să lupte împotriva falselor tradiţii 
care contribuie în mare măsură la bagatelizarea semnificaţiilor 
spirituale autentice. Prăznuirea Sfintelor Paşti a adunat de-a lungul 
vremii obiceiuri contradictorii acestor semnificaţii. Nu sunt în măsură 
să evidenţiez aceste lucruri dar sunt convins că ele sunt evidente 
oricărui om cu spirit curat chiar dacă propagarea lor a răpit multe 
suflete. Datori suntem noi cei rămaşi să împrăştiem omenirii că 
salvgardarea adevăratelor tradiţii constituie o amânare a pieirii 
noastre, „la plinirea vremii” rânduită de Dumnezeu.   
 
 
 

Hristos a înviat ! 
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Sociabilitatea şi prietenia în lumina moralei creştine 

 
PROF. DRD. FELIX I.C. GODEANU 

 Sociabilitatea reprezintă 
necesitatea pe care omul o simte 
pentru a lega şi cultiva relaţii cu 
toţi oamenii în afara profesiunii 
lor, iar o „viaţă în societate” îi 
oferă omului posibilitatea 
cunoaşterii semenilor, adică a 
indivizilor de lângă el; deci 
sociabilitatea înseamnă 
necesitatea noastră de a întreţine 
relaţii de amiciţie, colaborare, 
prietenie, deschidere cu cei din 
jur. Ea poate fi benefică doar 
dacă se evită lucrurile neplăcute, 
dezgustătoare şi este 
caracterizată prin decenţă, 
nobleţe, respect etc. faţă de cei ce 
trăiesc în jurul nostru. Persoanele 
închise nu dispun de posibilitatea 
sociabilităţii, ele fiind 
neînţelegătoare faţă de semeni şi 
mărginite sub raport sufletesc.  
 Adevărata sociabilizare 
cere persoanelor să-şi formeze şi 
să emită păreri personale asupra 
diferitelor concepţii, dar să şi 
respecte şi recunoască părerile 
altora. Sociabilitatea cere, astfel 
stimă, amabilitate, bunăvoinţă. 
Creştinul social trebuie să fie 
totdeauna animat de dorinţa de a 
se împăca cu semenii, atunci 
când se produce ruperea 
relaţiilor; iar dacă ofensatorul nu 

face primul pas el ar trebui să 
facă aceste demersuri, arătându-i 
cu blândeţe greşelile acestuia, 
care văzând nobleţea şi 
amabilitatea acestuia să-şi 
recunoască greşelile şi să le 
repare.  
 Prietenia este 
manifestarea frumoasă a 
sociabilizării ; este o formă 
deosebită a iubirii faţă de semeni. 
Prietenia presupune existenţa 
anumitei asemănări între indivizii 
care o formează, arătând 
înclinarea spre bine, încredere şi 
înţelegere reciprocă, prin aceasta 
neînţelegându-se neapărat 
egalitate între ei, deoarece 
caracterul individual nu anulează 
prietenia, iar unul vede în celălalt 
o împlinire.  Adevărata 
prietenie este cea privită ca 
împlinire reciprocă. Motivele 
care stau la baza prieteniei pot fi: 
virtutea, desfătarea(plăcerea) sau 
utilul. Prietenia cea adevărată 
este cea închegată pe virtute, ci 
nu cea bazată pe vicii, patimi, 
foloase imediate sau plăceri, care 
constituie falsa prietenie. 
Adevărată prietenie este doar 
între oameni virtuoşi, care se 
iubesc şi se stimează reciproc 
pentru calităţile lor şi înţeleg să 
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se dăruiască unul altuia; deci 
adevăraţii prieteni trebuie să 
înţeleagă că „sunt făcuţi unul 
pentru altul, ca pasărea pentru 
zbor.” În falsele prietenii, când 
dispare motivul care a stat la 
baza închegării acesteia, dispare 
însăşi „prietenia”. 
 În societatea non-
valorică actuală asistăm la falsele 
prietenii, ce sunt bazate pe 
foloasele imediate, „prietenii” ce 
nu au nimic comun cu noţiunea 
de „prieten”. În prietenia 
adevărată se simte relaţie pe care 
cei doi o au cu Dumnezeu, iar cei 
ce nu au „nici un Dumnezeu” nu 
pot lega o adevărată prietenie, 
pentru că ei nu respectă şi nu 
cred în valorile morale ale 
individului, aşa cum aflăm şi de 
la Aristotel „Perfectă este doar 
prietenia unor oameni buni şi 
asemănători în virtute. De aceea, 
prietenia între astfel de oameni 
rămâne câtă vreme sunt buni, 
virtutea înseamnă statornicie.”  
 Din punct de vedere 
creştin prietenia implică o 
recunoaştere reciprocă a valorii 

proprii şi o completare a celor 
prinşi în lanţul prieteniei; unde 
nu există o asemenea completare 
prietenia este total externă de 
sufletul şi aspiraţiile umane. Cu 
alte cuvinte prin prietenie se 
exprimă comuniunea ce este în 
Dumnezeu însuşi.  
 Prietenia sub orice formă 
s-ar afla (a celor ce se iubesc şi 
care stă la baza căsătoriei; a celor 
ce urmăresc un ţel comun etc.) 
cuprinde daruri şi îmbogăţire 
spirituală reciprocă, daruri ce pot 
să ne aducă liniştea şi împăcarea 
cu noi înşine, cu semenii şi cu 
Dumnezeu.  
 Prietenia de obicei se 
statorniceşte între om şi om, dar 
poate trece şi la forme sociale 
mai largi (familie, comunitate, 
oraş, şcoală, stat etc.), fără a avea 
însă legătură cu colectivismul 
practicat de multe ori în zilele 
noastre, deoarece aici este vorba 
doar de o suită de indivizi ce sunt 
legaţi mai mult sau mai puţin 
sufleteşte ce urmăresc un scop 
sau obiectiv comun. 
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Cultura la tinerii gorjeni 

 
Stau închis în cameră şi plâng 
Prin minte nu îmi trece alt gând 
Decât să iau un pistol 
Să încerc să mă omor 
 
Să scap de zilele de înlănţuire 
Suntem doar păpuşi  pline de fire 
Ne lăsăm supuşi 
De cei de la putere, conduşi 
 
Creăm ca mai apoi să distrugem 
Munca celor pe care azi îi plângem 
Şi totuşi e ciudat 
Oricând numele-mi poate fi uitat 
 

Vlad Burlan - Colegiu Naţional 
George Coşbuc 

 
 
 
Atenţie, plouă! 
 
Blestem materia peste care îmi cad 
lacrimi 
şi versuri de ani trecători… 
un acord strâmb de chitară, 

un băţ rupt peste o tobă veche, 
o voce de rugină     
lovesc cu pumnii şi picioarele 
în timpanul urechii stângi, 
căci cu dreapta nu mai aud de mult 
Muzica aştrilor… 
 
Disting doar ploaia. 
De mult  timp mi-a devenit prietenă, 
de când zăpada a uitat să mai cadă 
ca în trecut, 
când îmi fura zâmbete de copil din 
fereastra. 
Ploaia nu-mi fura nimic… 
Şi nici măcar nu ploua, 
dar eu o aud 
Şi fiecare strop cade fără să ude 
străzile, 
felinarele, iarba… 
 
Afara e secetă şi în suflet e 
inundaţie…                   
                                                           
             Teodora Dancau                          
              (11a E CNGC) 
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Ce este viaţa?  
                                                                                       ANDREEA   SCHUSTER 

                
           

  Cu toţii ne-am întrebat 
măcar o dată de-a lungul existenţei 
noastre: "CE ESTE VIAŢA?"...Un 
dar, o pedeapsă? Un blestem poate? 
De ce trăim? Cine a hotărât pentru 
noi când să se materializeze sufletele 
noastre pe pământ şi să se închidă în 
trupuri limitate, când însuşi sufletul 
reprezintă sentimente, voinţă, 
raţiune? 
 Ne este viaţa dată să o 
sacrificăm prin suferinţă? De ce 
simţim că ne arde sufletul ori de câte 
ori lacrimile se nasc în ochii noştri, 
trăiesc pe obrajii fierbinţi şi mor 
înecându-ne în propria durere? De 
ce bucuriile sunt aşa de rare şi aşa de 
scump plătite? De ce trăim pe 
pământ, dacă însuşi pământul este 
putred, murdar, violent, prin simpla 
sa materie? Să nu ne fie viaţa o 
pedeapsă dată de o putere 
superioară, poate chiar divină, ca 
urmare a unor greşeli în perfecţiune? 
Suntem oare materializaţi în trupuri 
distincte, pe pământ, să căutăm 
perfecţiunea pe care am stricat-o 
cândva, undeva? 
              Deci, este viaţa o continuă 
căutare, o permanentă luptă în 
atingerea perfecţiunii? Dar de unde 
să ştim ce să căutăm dacă însăşi 
conştiinţa noastră se naşte o dată cu 
sufletul nostru pe pământ? De unde 
să ştim ce să căutăm în viaţa asta, 
dacă nu avem măcar un grăunte de 

amintire din ceea ce am stricat într-o 
alta? Care este scopul unui suflet în 
misiunea lui pe pământ? De ce este 
viaţa simţită ca o continuă suferinţă, 
ca nişte continue zbuciumări 
sufleteşti, dacă bucuriile le întâlnim 
greu şi o dată întâlnite le pierdem 
foarte repede?  
 Dacă suferinţa mai mult 
înnegreşte sufletul, iar pe pământ 
totul este putred şi fals, de ce suntem 
trimişi aici, să fim marginalizaţi de 
propriul trup, condamnaţi să murim 
înainte de a ne naşte? Pentru ce 
trebuie să ne sacrificăm? Pentru ce 
să murim, dacă nu pentru a ispăşi o 
pedeapsă? Cine se joacă cu noi? Este 
viaţa un joc al sufletelor blestemate 
şi condamnate la suferinţă? De ce 
prin suferinţă ne mântuim şi pentru 
scurte perioade de timp, ca 
recompensă că am trecut la un alt 
nivel al durerii, primim mici zvâcniri 
de fericire? Sufletul învingător din 
crunta luptă cu viaţa va fi mai 
bătrân, sau va rămâne la fel? Nu 
suferinţa ne îmbătrâneşte, ne 
urâţeşte, ne înnegreşte, ne sfâşie, ne 
sfârtecă?  
 Dacă viaţa este un joc, 
trebuie să învăţăm câte ceva din 
fiecare nivel, deci, nu putem rămâne 
la fel şi cum ceea ce nu ne omoară, 
ne face mai puternici, sigur din viaţa 
asta plecăm schimbaţi...Dar de ce? 
Ce căutăm? De unde plecăm şi unde 
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vrem să ajungem? De ce atâtea 
întrebări? Dacă găsim răspunsuri, şi 
le găsim false, cine ni le dezminte? 
Sufletul? El nu e inconştient şi 
intangibil în viaţa sa pe pământ? 
Cum ajungem la el pentru a-l 
întreba: "CE ESTE VIATA?"...Dacă 
ne va răspunde tot cu o întrebare? 
Dacă nu-l găsim deloc? Multiple 
serii de întrebări fără 

răspunsuri...asta să fie într-un final 
viaţa??? 
 
MOTTO: 
     „ştii cum e să simţi că ultima ta 
durere este aceea ca nu te poţi ridica 
din infernul în care ai 
căzut???”                                           
                                      Emil Cioran

                                                                           
Dragostea 

PRUNĂ GRETA 
 
                  Dragostea - subiect dezbătut de poeţi, oameni de literatură, filozofi. 
Dragostea - tema care nu lipseşte din nici o religie, din nici o cultura, din nici o 
epocă. S-a vorbit mult despre ea; însă toţi cei care au încercat să-i exprime tainele 
nu au reuşit decât să redea imaginea jocului de umbre şi lumini al sensibilităţii lor. 
                  Încă de mici suntem învăţaţi să iubim şi să ne lăsăm iubiţi de ceilalţi 
pentru că însăşi prima femeie care a dat naştere la dragoste este un rod al 
dragostei. Sunt, bineînţeles, mai multe feluri de dragoste, cum ar fi dragostea 
părintească, dragostea filială, dragostea de munca, dragostea de patrie şi multe 
altele. Ce este comun în toate aceste forme de dragoste este dăruirea, acel "ceva" 
care ajută la învingerea pornirilor meschine, egoiste sau josnice, acel "ceva" care 
înalţă şi conferă demnitate. 
                 Bineînţeles că sunt nenumărate moduri în care îi arăţi unei persoane că o 
iubeşti, faptele fiind cele mai importante şi nu cuvintele. Sigur că sunt şi exagerări 
în dragoste, cum ar fi în cazul părinţilor care îşi protejează prea mult copiii crezând 
că astfel le demonstrează ca îi iubesc; nu-şi dau seama că procedând în acest fel le 
fac mult rău, deoarece copiii se simt închişi, încearcă să evadeze şi cei mai mulţi 
fac lucrurile care le sunt interzise de părinţi. 
                  Fără iubire am fi ca şi cum n-am mai avea aer, am trăi într-un mod 
mecanic şi am rămâne doar cu visele. E atât de frumos să vezi oamenii iubindu-se 
pe stradă, în parc, la cinema sau la televizor. Felul cum te simţi când eşti 
îndrăgostit te înalţă, te face să trăieşti într-o lume a ta, acolo sus, aproape de nori. 
Sentimentul de protecţie pe care-l ai atunci când persoana iubită te ia în braţe sau 
când îţi cuprinde mâna îţi creează o stare de linişte şi siguranţă şi simţi că ai vrea 
să rămâi aşa pentru tot restul vieţii; şi chiar dac-ar fi să mori aşa, ai muri cea mai 
fericită persoană din lume. 
                  Confundăm dragostea cu dorinţa de a iubi. Ne lăsăm presaţi de prieteni 
sau de familie să intrăm in "prietenia pre-mariaj" înainte de vremea hotărâtă de 
Dumnezeu pentru noi. Căutăm în prietenie un remediu pentru singurătate sau 
pentru astâmpărarea poftelor. Pentru toate aceste cazuri, dragostea nu e nici in 
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răbdare, nici în adevăr. Dragostea autentică apare în lumina cunoaşterii, clar, pur, 
mult mai profund decât orice impuls sexual generat de frumuseţea exterioară. 
                Dragostea reală nu vine decât în sfera binecuvântării Domnului Iisus. 
Dacă nu -L iubim pe Iisus, nu vom şti să iubim nici o altă fiinţă din Universul 
acesta. Dacă avem în piept căldura Domnului Hristos, vom rezista şi frigului şi 
întunericului şi vânturilor şi ploilor căsniciei viitoare. Dacă nu -L avem pe Domnul 
Iisus alături, azi vom trăi iluzia iubirii, mâine ne vom trezi ca doi străini, care şi-au 
dus laolaltă singurătăţile; si daca e grea singurătatea unuia, cat de crunta e 
singurătatea in doi!    
  "Iubeşti pe cineva atunci când ai ajuns să vrei să-i dai ceea ce ai mai bun 
şi hotărăşti să i te dai pe tine însuţi". 
                Putem număra stelele de pe cer din nebunie ori din plictiseală. Uneori 
din ambele motive. Însă de cele mai multe ori uităm să ne numărăm şi pe 
noi...singura stea...singura planeta care contează! Privim Universul cu o ciudată 
neîncredere, de parca nu am putea concepe că mai există şi alte lumi, şi alte 
realităţi, şi alte locuri în care alte forme de oameni iubesc, urăsc, ucid, trăiesc... 
Astfel că, realitatea ne izbeşte necontenit cu partea ei ascunsă în umbră. Ceea ce 
nu vedem ne vede. Ceea ce nu simţim ne simte. Ceea ce nu ne lipseşte ne aparţine. 
Treptat, însă, lucruri pe care nu le vedem devin vizibile iar lucrurilor pe care 
suntem obişnuiţi să le avem începem să le simţim lipsa.                         
               Natura noastră ne spune că omul este un sistem dinamic în care o 
infinitate de lucruri pe care le avem face schimb de materie şi spirit cu o infinitate 
de lucruri pe care nu le avem. Atâta timp cât va exista un echilibru în acest sistem 
va exista şi armonie. Însă omul este o fiinţă haotica, ce va tinde să-şi asume rolul 
cunoaşterii şi va claca în faţa noilor infinituri de necunoaştere pe care le va 
întrezări. Omul nu a fost creat pentru a fi fericit, ci pentru a oscila între nebunia 
descoperirii şi plictiseala de armonie. Fericirea este doar momeala ce-l va ţine în 
cursă, până la sfârşit... 
             Redau fără comentarii aceste frumoase şi spumoase fraze despre iubire, 
aparţinând unor personalităţi din diferite epoci. De fapt, pare a fi acelaşi OM în 
diferite etape: 
"Există două rele în dragoste: războiul şi pacea." (Horaţiu) 
"Dragostea este o pedeapsă. Suntem sancţionaţi pentru că nu am ştiut să rămânem 
singuri." (Marguerite Yourcenar) 
"Dragostea adevărată nu este o alegere, nici o libertate. Inima, mai ales inima nu 
este liberă. Ea este invitabilul, şi recunoaşterea inevitabilului." (Albert Camus) 
"În dragoste e mai bine să iubeşti decât să fii iubit. E mai sigur." (Sasha Guitry) 
"Îndoiţi-vă dacă vreţi de ceea ce iubiţi, de o femeie sau de un câine, dar nu de 
dragoste." (Alfred de Musset) 
"Un om mare se poate îndrăgosti nebuneşte, dar nu prosteşte." (Francoise Sagan) 
"Dragostea e ca ciupercile. Nu ştii dacă a fost  bună sau rea, decât după ce e prea 
târziu." (Tristan Bernard) 
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"Un cuvânt plin de iubire preţuieşte atât de mult, şi totuşi el costă atât de puţin." 
(Nicolae Iorga) 
"Când iubim, înseamnă că reuşim să fim o parte din Creaţiune. Când iubim nu 
avem nevoie să înţelegem ce se petrece, fiindcă totul ajunge să se petreacă în noi." 
(Paulo Coelho) 
"Iubirea e forţa care transformă şi îmbunătăţeşte Sufletul Lumii." (Paulo Coelho) 
"Cine iubeşte învinge lumea, nu-i este teamă că pierde ceva." (Paulo Coelho) 
"Dragostea e întotdeauna nouă. Indiferent dacă am iubit o data, de doua ori, de 
zece ori in viata,suntem mereu in fata unei situaţii pe care nu o cunoaştem."(Paulo 
Coelho) 
"Orice ar fi, ţineţi-vă strâns de iubire! Chiar daca oamenii v-ar sfâşia inima, nu-i 
lăsaţi să v-o amărască, sau să v-o împietrească." (Mark Twain) 
"Secretul pentru a fi iubit constă în a fi plin de iubire, iar secretul pentru a fi plin 
de iubire constă în a fi lipsit de egoism." (H.G. Holland) 
"Iubirea e un uriaş plus de cunoaştere." (D. Staniloae) 
"Când te iubesc, nu văd decât lumina din tine, nu şi umbrele." (D. Staniloae) 
"Când spun cuiva te iubesc, spun tu nu vei muri niciodată." (Gabriel Marcel) 

 
 

“De la Nistru pân` la Tisa 
Tot românul plânsu-mi-sa”                                                       

(Mihai Eminescu) 
 

Ungurii 
 

Andrei Ijac 
„Apărător al Patriei” 

 

   Pentru noi românii este destul de neclar cum au ajuns ca ungurii să ne fie 
“popor vecin şi prieten”, cum se susţinea în propaganda oficială de dinainte 
de 1989. Tot ce ştim este că, în principiu, i-au asuprit de-a lungul timpului 
pe românii din Transilvania, iar din când în când s-au mai războit şi cu 
Ţările Române. 

     Şi totuşi, cine sunt strămoşii ungurilor? 

     Dacă noi ne tragem din “Decebal si Traian”, aşa cum scrie în manualele 
de istorie şcolară - deşi acest lucru pune un mic semn de întrebare relativ la 
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care dintre cei menţionaţi juca rolul “mamei” şi care cel al “tatălui”- haideţi 
să vedem de unde vin ungurii... sau maghiarii... sau hunii...Hunii, ca şi 
maghiarii, au fost un “popor” migrator ce a ajuns în Europa, venind dinspre 
Asia, în jurul anului 376 e.n. Prin cruzimea lor şi prin jafurile şi 
stricăciunile produse ei au devenit o sperietoare a lumii civilizate de atunci. 
Conducătorul lor, Atilla, a fost denumit “biciul lui Dumnezeu”, asta pentru 
că locuitorii creştini ai Imperiului Roman de Apus credeau că toate 
nenorocirile produse de aceşti huni sunt de fapt o pedeapsă dată de 
Dumnezeu pentru păcatele comise de ei. La 500 de ani după aceste 
evenimente (cca. 896 
e.n.) este rândul altui 
popor migrator să-şi 
facă simţita prezenţa, 
venind tot din Asia. 
Numele lor era de 
“maghiari”. Pentru că 
pentru prima jumătate 
de secol ocupaţia lor de 
baza a fost tot jaful ei 
au fost confundaţi de 
istoricii timpului cu 
hunii. Este posibil să  

1. Budapesta iulie 2007 

existe un oarece grad de rudenie îndepărtat între cele doua neamuri, însa a 
spune că ungurii de astăzi sunt strămoşii hunilor este greşit! In vreme ce 
hunii erau mai degrabă mongoli, maghiarii fac parte din familia popoarelor 
fino-ugrice. Interesant este faptul că această “contopire” dintre huni şi 
maghiari este promovată chiar de legendele şi miturile ungureşti, ungurii 
de azi având credinţa că ei se trag din huni. 

     Şi uite aşa nişte „migratorii” au ajuns să pretindă că Transilvania este 
teritoriul lor, de parcă noi romanii, care suntem aici de mii de ani, şi acest 
teritoriu l-am moştenit de la străbunii daci şi romani, au ajuns nişte 
„unguri(bozgori)” să se certe cu noi şi mai ales vor cu orice preţ să obţină 
ceva ce nu este al lor!  
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       Şi că să trec direct la subiect, zilele trecute, după ce Kosovo şi-a 
proclamat independenţa,  am citit într-un cotidian, următoarea declaraţie a 
unui „bozgor de frunte” în societatea maghiara: "Noi nu cerem 
independenţă, ci autonomie teritorială. Vrem preşedinte şi parlament 
propriu, aşa cum există în multe alte zone autonome din Europa. Este 
imposibil să facem comparaţie între situaţia din Transilvania şi cea din 
Kosovo, dar românii trebuie să înţeleagă că ne vrem drepturile; vrem să ne 
autoguvernăm, vrem universităţi în limba maghiară şi tot ceea ce nu avem 
acum", a explicat Benedek Barna, preşedinte al Consiliului Secuiesc- 
Scaunul Sfântu Gheorghe....am rămas şocat de această declaraţie şi doua 
ceasuri nu am putut să mă dezmeticesc, adică cum măi „bozgori” 
nenorociţi, voi vreţi să luaţi ceea ce ne aparţine nouă românilor, de drept, 
aceste pământuri pe care au curs râuri de sânge ale străbunilor, pentru care 
au luptat Mircea Cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan Cel Mare, Constantin 
Brâncoveanu şi mulţi alţii, că să le apere de duşmani! Ruşine să vă fie 
„cotropitorilor” că îndrăzniţi să cereţi şi să pretindeţi aşa ceva!    

      Tocmai ce terminasem de citit articolul respectiv, când întorcând 
pagina ziarului, descopăr alte născociri obraznice ale „horthystilor”: 
  "Bun venit pe pământ secuiesc" - Laszlo Tokes  
  "Autonomia pământului nostru natal trebuie obţinută cât mai repede cu 
putinţă" - Laszlo  Tokes  
  "România, definită ca stat naţional unitar, trebuie să dispară. Sintagma 
acesta nu îşi mai are acoperire în realitate. Nu a avut niciodată. Această 
expresie trebuie scoasă din Constituţie” - preşedintele Consiliului Naţional 
Secuiesc, Joszef Csapo.  
  "Avem nevoie de autonomia secuimii şi deţinem mijloacele politice să o 
obţinem" – Marko Bela 
  "Funcţionarii care lucrează în instituţii publice în Ţinutul Secuiesc trebuie 
să vorbească limba maghiară, iar cei care n-o cunosc s-o înveţe"- Marko 
Bela   

     Pe loc am rămas „mut” de uimire, cum poate să spună aşa ceva unu ca 
Laszlo Tokes, care ştim bine din cauza cui a început „Revoluţia” din `89, şi 
de ce am pus în ghilimele cuvântul revoluţie, pentru că dragilor, nu a fost 
nici o revoluţie, a fost o lovitura de stat, totul a fost planificat, Laszlo 
Tokes – omul americanilor iar Ion Iliescu – omul ruşilor şi ca să ne 
întoarcem la declaraţiile facute de Tokes, este inadmisibil şi intolerabil aşa 
ceva, ca  „pastorul” Tokes care reprezintă România, ca stat naţional şi 
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unitar, în Parlamentul Uniunii Europene să facă asemenea declaraţii 
imbecile asupra poporului român. 

      Un alt duşman de seama al românilor, în persoana lui Marko Bela se 
adresează românilor de parcă ar vorbi cu „gâştele” pe care le conduce, 
adică UDMR-isti, nu i-ar fi puţin ruşine, că tot venitul lui se datorează 
acestei ţări, de pe spinarea căreia trăiesc mulţi „vagabonzi” care nu îşi au 
rostul, de vină este conducerea şi sistemul în care trăim, un sistem 
mizerabil din toate punctele de vedere: corupţie, minciună, nepotism....etc. 

      Şi nu în cele din urmă, ca nu cumva să-l uităm pe „ marele scaun” al 
secuilor, Joszef Csapo, care declara sus şi tare că, citez:” România, definită 
ca stat naţional unitar, trebuie să dispară”, păi nu iţi este frică de bunul 
Dumnezeu şi de cele 21 de milioane de români, măi „bozgor” nesimţit, 
cum poţi să faci  asemenea afirmaţii, cum vrei tu să ştergi din istorie anii de 
trudă, de sacrificiu al acestui popor, pentru înfăptuirea unităţii naţionale, 
cum poţi să vi tu „şovin” nenorocit să declari aşa ceva  insultând o întreagă 
naţiune! 

      Ca o concluzie asupra celor trei argumente aduse împotriva afirmaţiilor 
celor trei „înalţi bozgori” reprezentativi pentru minoritatea maghiară din 
România, care văd că din „minoritate” uşor, uşor vrea să devină 
„majoritate”, vreau să subliniez următorul lucru „cei trei zmei maghiari” 
sunt un pericol naţional şi ar trebui neapărat exilaţi în afara teritoriului 
acestei ţări iar formaţiunea UDMR scoasă în afara legii!  

       Vreau să închei aici această mică discuţie cu câteva versuri din opera 
marelui poet şi patriot român, Mihai Eminescu, citez: „Cum nu vii tu, 
Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,/Să-i împarţi în două cete: în smintiţi 
şi în mişei,/Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,/Să dai foc la 
puşcărie şi la casa de nebuni!  
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STATUL DE DREPT ŞI AUTORITATEA SA ASUPRA ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE LOCALE 

 
Prof. Ionel Cioabă  

  
 Din punct de vedere organizaţional statul modern se defineşte prin 
următoarele cinci caracteristici: 
 1.Statul este o instituţie separată sau o colecţie de instituţii separate, atât 
de diferenţiate de restul lumii încât să dea naştere unor sfere distincte, publică şi 
privată. 
 2.Statul este suveran pe teritoriul său iar prin definiţie el este autoritatea 
fundamentală pentru toate legile. 
 3.Suveranitatea statului se extinde asupra tuturor indivizilor aflaţi pe un 
anumit teritoriu şi se aplică în mod egal chiar şi celor aflaţi în poziţii de guvernare 
şi de elaborare a regulilor. 
 4.Personalul statului modern este în cea mai mare parte recrutat şi pregătit 
pentru gestionarea problemelor într-o modalitate birocratică. 
 5.Statul are capacitatea de a extrage de la populaţia sa venituri monetare 
(taxe) pentru a-şi finanţa activităţile.1 
 Autoritatea statului poate fi înţeleasă mai uşor prin aplicarea articolului 
79 din Dreptul administrativ în cazul unor infracţiuni exercitate de funcţionarul 
public local. Dacă autoritatea juridică locală funcţionează potrivit normelor 
juridice existente atunci autenticitatea verdictului dat este plauzibilă şi 
incontestabilă.  
 Libertatea de decizie a statului este limitată în cazul statului de drept de 
existenţa unor norme juridice superioare a căror respect este asigurat de existenţa 
unei puteri judecătoreşti imparţiale. Judecătorul devine deci cheia de boltă a 
realizării statului de drept căci ierarhia normelor nu devine efectivă decât dacă 
acestea sunt juridic sancţionate.2 
 Dreptul, ca şi statul, are întotdeauna un caracter de clasă. El exprimă 
voinţa clasei dominante ridicate la rangul de lege. Această voinţă îşi găseşte 
întruchiparea în legile şi normele de conduită obligatorii pentru întreaga populaţie, 
stabilite sau sancţionate de puterea de stat.3  
 Cele mai frecvente infracţiuni care pot fi săvârşite de funcţionarii publici 
sunt: delapidarea, falsul şi falsul intelectual, insubordonarea, luarea de mită, 
primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă. 

                                                 
1 Adrian Miroiu, Introducere în Analiza Politicilor Publice, S.N.S.P.A.,Bucuresti, 
2005, pag 38-39  
2 Cristian Pârvulescu, Instituţii Publice şi Societate Civilă, S.N.S.P.A., Bucureşti 
2006, pag 41 
3 F.V. Konstantinov, V.F. Berestnev, I.V. Kuzneţov…, Bazele filozofiei marxiste, 
Ed. Politică, Bucureşti 1960, pag 540 
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 Aşa cum am arătat în situaţia în care organul de cercetare şi urmărire 
penală dispună începerea urmăririi penale, conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publică este obligat să ia măsura de suspendare a funcţionarului public din funcţia 
pe care o deţine. Aceeaşi măsură va fi adoptată şi dacă funcţionarul public a 
săvârşit o faptă de natură a-l face pe acesta incompatibil cu funcţia pe care o 
ocupă. 
 Dacă parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea 
acesteia, ori în situaţia în care instanţa judecătorească a hotărât definitiv încetarea 
procesului penal, suspendarea din funcţie încetează, iar instituţia publică datorează 
pe această perioadă despăgubiri civile, reprezentând drepturile salariaţilor pe 
perioada respectivă.4Aplicarea legii potrivit dreptului administrativ implică o nouă 
viziune asupra democraţiei, care nu mai este doar un instrument între altele, ci 
devine în societăţile contemporane o formă de participare a cetăţenilor la luarea 
deciziilor de garantare a drepturilor şi libertăţilor. Statul de drept devine astfel un 
element esenţial al unei democraţii lărgite, în care noi actori îşi fac simţită 
prezenţa. Însă orice ordine juridică, este lipsită de suport în măsura în care nu îşi 
găseşte fundamentul în societate.5 Aplicabilitatea normelor juridice precum şi 
construcţia statului de drept variază în funcţie de gradul de democratizare al 
societăţii; crizele economice, sociale sau politice pot antrena prăbuşirea celor 
două.  

                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 

2. Sala de şedinţe a  parlamentului european 
Iulie 2007 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Conf. Univ. Dr. Pantelimon Manta, Tratat de drept administrativ, vol II, Ed. 
Academia Brâncuşi, Tg-Jiu, pag 71 
5  Cristian Pârvulescu, Op. Cit., pag 42 
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CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT 
 

 
 
 
 

Ştiaţi că…… 
 
…….Dacă vi se va întâmpla vreodată să vă înecaţi cu un cub de gheaţă, nu 
vă panicaţi, doar turnaţi-vă un vas de apa clocotita pe gat şi.... IMEDIAT, 
cubul se va topi. 
…….Cel mai mare ochi este cel al caracatiţei. Diametrul lui ajunge la 40-
50 cm. 
…….Ştiaţi că... un ou de struţ este lung de 16 cm si are greutatea de 1-2 
kg? 

.........Dinozaurul Stegosaurus măsura în lungime aproximativ 9 metri, dar 
creierul sau era cam cat o alună. 
…….TYPEWRITER este cel mai lung cuvânt care poate fi scris folosind 
doar literele de pe un rând al tastaturii de calculator. 

  Preluat de pe   stiati-ca.haios.ro 
 

Glume 

 

 Un ardelean şi un ungur stăteau de vorbă. La un moment dat 
ungurul spune: Când am venit noi aici în Transilvania nu era absolut 
nimeni aici. Totul era aşa de frumos !!! 
La care românul răspunde: Bai tontule?! dar cine crezi că v-au furat vouă 
caii? 

* 
- Câte continente sunt? întreabă profesorul. 
- Cinci. 
- Numără-mi-le! 
- 1, 2, 3, 4, 5. 

* 
- De ce pedepseşte aspru statul roman hoţii de buzunare? 
-..? 
- Deoarece nu suporta concurenta! 
    Teodora Iuliana Bivolu 



  MAGAZIN CRITIC                                                                       APRILIE 2008 

 18 

 
RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 

 
 

 
 
 
1. 29 februarie 2008 este ziua găzduirii Simpozionului Naţional organizat 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Grupul Şcolar Energetic Nr. 1 din 
Târgu – Jiu. Au participat peste 150 de profesori şi elevi din toată ţara.. 
Despre eficienţa şi buna organizare a acestui eveniment ne vorbeşte 
conducerea şcolii organizatorice reprezentată de Prof. Dr. Oană Ionel , 
Prof. Dr. Adj. Udroiu Vasile şi Prof. Cons. Educ. Murăriţa Daniel prin 
rapoartele de evaluare şi publicaţiile specifice acestui eveniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L.T.C.O.R.- Departamentul Energetic Târgu-Jiu a organizat la 
sediul asociaţiei comemorarea a 88 de ani de la moartea marelui om 
de ştiinţă A.D. Xenopol. La eveniment au participat peste 30 de 
tineri şi profesori ai liceului Energetic din Mun. Târgu-Jiu. 
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3. În data de 5 martie 2008 a avut loc un impresionant Simpozion local pe 
probleme de educaţie la care au participat peste 20 de tineri şi profesori 
reprezentând O.N.G. - urile organizatoare şi şcoli aparţinând I. S. J. Gorj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Data de 5 martie  reprezintă şi Adunarea Sinodului bisericesc care a 
propus şi votat pentru Mitropolia Moldovei şi Sucevei pe I.P.S. Teofan 
Savu, fost mitropolit al Olteniei între 2000-2008. Acelaşi Sinod a hotărât 
25 martie 2008 ca dată a înscăunării noului Mitropolit al Olteniei. 
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DIALOG CU CITITORII 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. By: MARINELA on martie 14, 2008  
at 4:56 pm 
 
Continuaţi în aceeaşi manieră. Dacă veţi răbda vicisitudinile politice veţi 
avea o mare satisfacţie la timpul potrivit. Ce e valoros nu se va pierde în 
veci… 
 
 
2. By: Claudiu on martie 14, 2008  
at 4:57 pm 
 
Mare curaj. Dar de apreciat. Vă felicit pentru perseverenţă. Succes. 
 
 
3. By: Alexandru on martie 14, 2008  
at 5:01 pm 
 
Mă bucur că mai există în judeţul nostru reviste care promovează 
informaţia într-o formă autentică. Păcat că nu sunt editate într-un tiraj mai 
mare. Mult succes. 
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ANUNŢURI PUBLICITARE 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1. Club Sportiv Motru, Jud. Gorj, KARATE RENSHI  vă oferă cursuri 
unicate recunoscute la nivel naţional la un preţ derizoriu. 
 Relaţii la sediul clubului sau la tel: 0727685065 

 
2. Revista noastră caută colaboratori pentru distribuţie. Relaţii la 

sediul redacţiei 
3. Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români - Gorj 

                     2% pentru cultură, 2% pentru noi.        

Puteţi direcţiona 2% din impozitul datorat pe venitul anual către o asociaţie 
sau fundaţie prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie 
de impozit pe venitul anual. Termenul limită este 15 mai. Aveţi acum 
posibilitatea de a vă implica fără costuri în cauze socio-culturale. 

Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513  
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     Apare lunar, se găseşte de vânzare la Librăria P.F. Filimon 
Vasilica în Mun. Motru şi la sediul redacţiilor din Judeţul Gorj. 
 
 
Adresa redacţiilor: Parohia I „Sf Nestor”, Motru  sau  Gr. Şc. Energetic 

Nr.1, Târgu-Jiu, Jud. Gorj 
Tel. 0728353441 sau 0720726006 

 
 

http://www.magazincritic.wordpress.com    : 

ISSN 1842 – 8541                                                   PREŢ  2 lei 
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