
Sunt suflet din sufletul neamului meu 
şi nu aş putea niciodată să îmi trădez 
naţia şi să îmi reneg ţara. Chiar dacă 
poate o să supăr pe mulţi, vreau să fiu 
patriot, sunt mândru că sunt născut în 
România şi că pot trăi aici făcând ceea 
ce ştiu mai bine. Mă bucur în suferin-
ţele mele şi nu e un clişeu, s-a demon-
strat ştiinţific că suferinţa este fructul 
înţelepciunii. Aici m-am născut, am 
învăţat să vorbesc, să scriu, să mă rog 
la Dumnezeu, aici m-am maturizat şi 
aici mi-am desăvârşit profesia. Aici am 
prietenii cei mai buni de pe pământ. 
Cele mai frumoase momente din via-
ţa mea, le-am trăit cu oamenii de aici. 
Au fost şi dezamăgiri, şi minuni, şi ani 
mai răi, şi mai buni, dar aici îmi sunt 
înmormântaţi bunicii, trăiesc părinţii 

mei, aici mi-am găsit sufletul pereche şi 
nu în ultimul rând, aici mi s-au născut 
copiii. (sunt convins că nu sunt singu-
rul care poate spune asta). Dacă ai aici 
rădăcini poţi să îţi construieşti şi aripi, 
să te înalţi şi să lupţi pentru fiecare vis. 
E o realitate faptul că, cu cât înaintăm 
mai mult în viaţă, cresc şi  numărul 
provocărilor şi responsabilităţilor, dar 
poate că acesta e testul pe care ni-l dă 
Dumnezu fiecăruia dintre noi. Să ne 
trăim viaţa aşa cum vrem, avem libe-
rul arbitru de a face alegeri în viaţă, în 
politică în materie de confesiune reli-
gioasă sau orientare sexuală şi apoi să 
plătim pentru tot ce nu era, defapt ne-
gociabil. Cei mai mulţi din cei pe care 
îi cunosc, au în capul listei de priorităţi, 
banii care le pot ridica nivelul de con-
fort financiar, însă poate ţelul e greşit şi 
în momentul când vor ajunge la capă-
tul vieţii vor realiza că au omis ce era 
mai important, să conştientizeze, că au 
pierdut acea sevă miraculoasă a nea-
mului românesc cu care au fost înzes-
traţi la naştere. Duşmanul numărul 1 al 
neîmplinirii viselor noastre nu este ţara 
în care ne-am născut, e o aparenţă în-
şelătoare şi o scuză perfectă pentru cei 
care îşi trăiesc viaţa între două ţări şi au 
inima împărţită. Sunt convins că oricât 
de bogat ai ajunge într-o ţară străină, 
dacă sfârşitul vieţii te prinde departe de 
obârşie, suferi ca un câine că nu te poţi 

întoarce în ţărîna din care te-ai născut. 
Nu ştiu de ce am presimţirea că în vi-
itor, patriotismul va cântări mult mai 
mult la bursa de valori a românilor ca 
oameni, dar din păcate avortonii poli-
tici au modificat conceptul democraţi-
ei la noi pentru a ne distruge ca naţie. 
Îmi amintesc o scenă în urmă cu un an 
când  un prieten m-a rugat să merg la o 
nuntă la care se afla prezent un pilot de 
avion din trupele NATO, născut la Re-
ghin, pentru a face cunoştinţă cu el şi 
a-i propune să realizez un interviu des-
pre viaţa şi realizările sale. La început 
am fost foarte emoţionat că voi cunoaş-
te un erou al zilelor noastre care luptă 
de-a adevăratelea cu cele mai sofistica-
te arme aeriene pentru a restabili pacea 
la nivel mondial prin misiuni de gradul 
0. Apoi, după ce am făcut cunoştinţă şi 
i-am explicat cine sunt şi ce vreau, nu a 
avut curajul să vorbească şi nu pentru 
că l-am provocat eu să dezbatem su-
biecte strict-secrete, ci pentru faptul că 
a fost sincer şi mi-a spus franc în faţă 
ceva de genul “Apreciez că v-aţi gândit 
la mine că aş putea să fiu un exemplu 
de a reuşi în viaţă, da sunt un pilot de 
succes, am o mulţime de satisfacţii pro-
fesionale dar nu am făcut nimic pentru 
Reghin de care să fiu mândru, înafară 
de faptul că mi-am cumpărat aici o casă 
şi un pământ pentru a reveni în oraş la 
bătrâneţe şi atunci când voi face ceva 

pentru comunitate aş avea ce să spun”. 
Pe moment m-am simţit prost, apoi am 
analizat fiecare cuvânt al pilotului şi 
i-am dat dreptate, într-adevăr, el poate 
fi un model pentru familia lui şi pentru 
ţara care îl plăteşte, dar mai puţin un 
model pentru comunitatea din care a 
plecat şi pentru care nu a făcut nimic. 
Într-o secundă, toată admiraţia mea 
parcă s-a transformat  în compătimire 
pentru acel ,,erou” care nu a avut curaj 
să îşi asume public un interviu în care 
să recunoască faptul că într-adevăr, ba-
nii nu înseamnă totul şi că mai sunt şi 
alte chestiuni legate de conştiinţă, care 
deşi nu vor să o recunoască mulţi, e o 
ancoră de care nu te poţi debarasa când 
vrei şi cum vrei. Nu mă înţelegeţi gre-
şit, mă fascinează întâlnirile cu oame-
nii care fac performanţă, apreciez oa-
menii care reuşesc să îşi facă un viitor 
atât în ţară cât şi în străinătate, dar nu 
pot fi de acord ca toţi tinerii inteligenţi 
să plece din ţară, după ce au fost şco-
liţi aici, pentru a-şi pune pe tavă toată 
energia tinereţii, elanul spiritual şi ide-
ile valoroase, în slujba altei naţii, iar la 
bătrâneţe, când vor fi nişte bătrâni ne-
putincioşi şi bolnavi, să revină în ţară 
pentru a fi înmormântaţi creştineşte în 
pământ românesc. Nu mi se pare că fac 
un act de patriotism, ci mai degrabă o 
blasfemie.
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ŞTIRI

Cristian Chirteş a solici-
tat ministrului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, ela-
borarea de urgenţă a unui 
proiect de reorganizare a 
Regiei Naţionale a Păduri-
lor

Într-o conferința de presă susţinută la 
Tîrgu Mureş în 5 februarie, deputatul 
PNL Cristian Chirteş, a solicitat mi-
nistrului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
elaborarea de urgenţă a unui proiect 
de reorganizare a Regiei Naţionale a 
Pădurilor ROMSILVA, bazat pe prin-
cipiile transparenței decizionale, având 
în vedere blocajul existent în sectorul 
forestier. Acesta se datorează, în mare 
măsură, prețului nejustificat de mare 
al lemnului scos la licitație de către 
ROMSILVA, ceea ce duce la suprima-
rea capitalului privat autohton. Totoda-
tă, solicită ministrului prezentarea cât 
mai urgentă în Parlament a pachetului 
de legi subsecvente Codului Silvic. În 
cadrul aceleiaşi conferinţe, deputatul a 
afirmat necesitatea deblocării de urgen-
ţă, în Senatul României, a proiectului 
Partidului Naţional Liberal cu privire 
la alegerea primarilor în două tururi de 
scrutin, proiect boicotat de ”Protocolul 
fricii PSD-UNPR”. Partidul Naţional 
Liberal susţine principiul democratic 
fundamental potrivit căruia “majorita-
tea decide” prin vot. Alegerile într-un 
singur tur pot conduce la situaţii în care 
minoritatea va conduce majoritatea.  

(R.M.)

A început selecţia ofertelor 
pentru construirea Cen-
trului de Educaţie şi îngri-
jire a copilului din Reghin

În ultima şedinţă din 3 februarie con-
silierii locali au votat şi ,,Bugetul Fon-
durilor Nerambursabile pe anul 2016”, 
cu venituri şi cheltuieli. Veniturile 
votate sunt în valoare de 1.421.000 de 
lei şi provin din subvenţii de la Buge-
tul de stat (213.000 lei), finanţare de la 
Uniunea Europeană (1.156.000 lei) din 
fonduri norvegiene şi excedentul anu-
lui 2015 (52.000 lei). Veniturile vor fi 
cheltuite pentru “Înfiinţarea unui cen-
tru de educaţie şi îngrijire a copilului 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani în 
municipiul Reghin. Investiţia în valoa-
re de 1.421.000 lei cuprinde cheltuieli-
le de proiectare (5.000 lei), construcţii 
(842.000 lei) şi cheltuieli materiale 
(574.000 lei). Proiectul a fost semnat 
în 7 ianuarie  2015, Centrul de educa-
ţie şi îngrijire a copilului urmând să se 
onstruiască în incinta fostei Şcoli Ge-
nerale Nr.1 (Gimnaziul de Stat „Virgil 
Oniţiu” ) de pe strada Mihai Viteazu nr. 
85. Conform declaraţiilor purtătorului 
de cuvânt al Primăriei Reghin,  licita-
ţia proiectului a avut loc, momentan se 
efectuează selecţia ofertelor. 

(R.M.)

În 3 mai anul acesta, se vor împlini 31 
de ani de la trecerea la cele veşnice a 
celui mai controversat doctor din isto-
ria Reghinului. De curând, făcând mai 
multe cercetări în arhiva Protopopiatu-
lui Ortodox Reghin am descoperit un 
lucru inedit, doctorul Eugen Virgil Ni-
coară a avut un copil legitim recunos-
cut de acesta şi botezat chiar de proto-
popul Reghinului, Dumitru Antal, la 
aceea dată (nepot al Patriarhului Miron 
Cristea şi care avea să devină mai târziu 
vicar-patriarhal). Descoperirea vine să 
contrazică toţi biografii de până acum, 
care s-au ocupat de viaţa şi opera lui 
Eugen Nicoară pe tărâm cultural şi şti-
inţific, care au susţinut că doctorul nu 
ar fi avut copii legitimi. Deşi au circulat 
de-a lungul vremii mai multe zvonuri, 
legate de faptul că doctorul ar fi avut 
mai multe amante şi bineînţeles şi mai 
mulţi copii ,,din flori,,. ,,Gura lumii” 
spune că unul dintre aceşti copii ar fi 
fost Traian Chirileanu jr. (care în 1948 
a terminat ca şef de promoţie facultatea 
de Medicină din Cluj), care în realitate 
a fost copilul dr. Traian Chirileanu se-
nior, cel mai bun prieten al lui Nicoară 
în perioada studenţiei la Budapesta şi 
care pe patul de moarte i-a cerut reghi-
neanului să îi adopte fiul. Un alt zvon 
era că a avut un “copil din flori” pe care 
l-a conceput cu una dintre slujnicele 
sale, dar pe care nu l-a recunoscut ni-
ciodată oficial în acte, însă care se pare 
că, după 1989 a moştenit unul dintre 
imobilele doctorului datorită faptului 
că acesta a pus pe numele slujnicei o 
casă după ce a început să fie persecutat 
de către Organele de Securitate. Dinco-
lo de presupuneri şi suspiciuni, Regis-
trul Botezaţilor pe anul 1925 al Proto-
popiatului Ortodox Reghin, confirmă 
faptul că în 27 mai 1925, prima soţie a 
doctorului Lucreţia Oniţiu din Mier-
curea Sibiului, a născut o fiică care a 
primit numele de Maria Eugenia Min-
odora Nicoară. Fetiţa a fost botezată în 
2 iunie de Silvia Truţa (soţia avocatului 
Eugen Truţa care asigura asistenţa ju-
ridică a doctorului ) şi Iancu Candrea, 
care însă, din păcate a decedat la 14 zile 
de la naştere, fiindcă suferea de o boală 
extrem de gravă: debilitate. Trupul fe-
tiţei a fost înmormântat în 9 iunie de 
către preotul Dumitru Antal. Cât de 
profund l-a marcat această tragedie pe 

Eugen Nicoară nu vom ştii niciodată, 
însă e foarte misterios faptul că docto-
rul nu a pomenit de acest copil în me-
moriile sale. Într-o biografie scrisă de 
doctor la Securitate, acesta recunoaş-
te că s-a căsătorit în 1921 cu Lucreţia 
Oniţiu din Sibiu ,,dar din cauză că su-
ferea de o boală incurabilă, de care ea 
nu era de vină şi de care nu aveam ni-
cio cunoştinţă înainte de căsătorie prin 
sentinţa Tribunalului din Tîrgu-Mureş 
am divorţat de ea în anul 1926, iar ea 
a şi decedat”, preciza doctorul fără a 
face vreo referire la fiica sa. La fel de 
bizar este şi faptul că, un an mai târziu, 
la 19 august, doctorul se recăsătoreşte 
la Budapesta cu Maria Manglicz medic 
de profesie, pe care a cunoscut-o prin 
mama ei, Carolina Papp, care lucra ca 
soră de caritate la Spitalul “Crucea Ro-
şie” din Budapesta, unde Eugen Nicoa-
ră şi-a completat studiile în perioada 1 
iulie 1915 - 1 septembrie 1919 ca me-
dic secundar. Cel de-al doilea mariaj al 
doctorului a fost unul fără copii şi cu o 
mulţime de năbădăi în perioada comu-
nistă, soţii Nicoară fiind scoşi din casa 
lor de organele de Securitate, anchetaţi, 
arestaţi pentru sabotaj sau deţinere de 
aur. Apoi şi mai grav, autoritatea admi-
nistrativă locală a tăiat pensia doctoru-
lui pe motiv că a fost în tinereţe condu-
cătorul mai multor partide burgheze. 
În decurs de patru ani de la prima ares-
tare a doctorului, familia Nicoară a fost 
mutată în 6 domicilii forţate, ajungând 
în 1956 să locuiască 7 persoane într-o 
singură cameră şi să facă consultaţii 
medicale într-un cabinet lângă coteţul 
porcilor. Puţini reghineni ştiu că Ma-
ria Nicoară era considerată în epocă, 
una dintre cele mai frumoase femei 
din oraş şi care, pe lângă faptul că îşi 
permitea să se îmbrace de la Paris, Ita-
lia sau Budapesta era şi o profesionistă 
desăvârşită, care a fost mulţi ani şefa 
Secţiei de Ginecologie a Spitalului Re-
ghin şi avea o specializare în chirurgia 
estetică făcută la Paris.
  
Ce ar fi putut moşteni Ma-
ria Eugenia Minodora Ni-
coară?    
Dacă soarta ar fi fost alta şi Maria Eu-
genia Minodora Nicoară ar fi supra-
vieţuit, după Revoluţia din 1989 ar fi 
avut vârsta de 65 de ani şi ar fi putut 
moşteni o mulţime de bunuri, imobile 
şi foarte multe volume de medicină ra-
risime. Conform unei cărţi tipărită în 
perioada interbelică şi care a fost dis-
trusă de comunişti, reiese faptul că dr. 
Eugen Nicoară ar fi fost proprietarul a 
17 imobile şi a mai multor pământuri, 
deci un om extrem de bogat în epoca 
sa de glorie. Alte argumente care vin 
să confirme faptul că era un om bo-
gat, reies din faptul că Eugen Nicoară 
era printre puţinii reghineni de origi-
ne română care în perioada interbelică 
deţinea un autoturism ce constituia în 
epoca vremii un lux şi instrumentar 
de ultimă generaţie. S-a îmbogăţit da-
torită profesiei sale şi cu ajutorul unui 
bisturiu care l-a făcut cunoscut în toa-
tă ţara ca practician, deoarece acesta a 
fost un doctor ancestronic care a abor-
dat întreaga gamă a intervenţiilor ce 

se practicau în epoca sa, începând de 
la strumectomie, la rezecţia de stomac 
şi terminând cu histerotomia lărgită. 
De remarcat este faptul că în perioada 
1929-1934, în perioada marii crize eco-
nomice, Eugen Nicoară a făcut un gest 
inegalabil în istoria oraşului de nicio 
altă personalitate a vremurilor noastre: 
şi-a retras aproape toţi banii economi-
siţi la Banca “Mureşeana” şi a angajat 
zidari, dulgheri, tâmplari muncitori 
necalificaţi şi cărăuşi, cu ajutorul că-
rora a scos nisip şi pietriş din Mureş şi 
s-au construit sute de mii de cărămizi 
pentru edificarea noului spital al ora-
şului, pe care l-a pus la dispoziţia bine-
lui colectiv al poporului. În 16 august 
1934, printr-un act notarial, l-a donat 
Episcopiei Ortodoxe din Cluj, drept re-
cunoştinţă că în timpul studiilor a fost 
ajutat financiar de Biserică. Donaţia a 
fost autorizată în 19 ianuarie 1935 de 
însuşi ministrul Al. Lăpedatu. Dintr-
un proces verbal încheiat cu prilejul 
Adunării Generale a Băncii “Mureşea-
na” din 1936, reiese că doctorul făcea 
parte din Consiliul de Administraţie al 
instituţiei bancare şi chiar şi după con-
struirea unui spital, încă mai deţinea 
5000 de acţiuni. Totodată, dacă luăm 
în calcul faptul că Palatul Cuturii din 
Reghin, azi Casa de Cultură “Eugen 
Nicoară” a costat la vremea edificării 
5 milioane de lei, bani proveniţi din 
economiile soţilor Nicoară, Eugen şi 
a celei de a doua soţii Maria, care la 1 
octombrie 1938 era ridicat, motiv pen-
tru care Eugen Nicoară şi-a permis un 
concediu în Italia împreună cu soţia lui. 
Cu astfel de argumente putem afirma 
că până la venirea comuniştilor la pu-
tere, familia Nicoară a fost cu siguranţă 
una dintre cele mai bogate familii din 
oraş. Dacă ar fi să ne referim la bunuri 
de valoare ale doctorului Eugen Nicoa-
ră, aflăm dintr-un înscris al reghinea-
nului că i-au fost confiscate de angajaţii 
Biroului de Siguranţă, în urma unei 
percheziţii, 200 de monede de aur, din 
colecţia Regelui Mathias şi alte două 
ceasuri din aur pe care doctorul nu a 
mai reuşit să le recupereze niciodată. 
Un alt imobil  vânat de autorităţile co-
muniste după Naţionalizare a fost reşe-
dinţa doctorului de pe strada Spitalului 
nr.17 din care a fost scos abuziv în 1950 
şi care a fost o perioadă Sediul Secu-
rităţii, grădiniţă şi actualmente sediul 
Detaşamentului de Jandarmi Reghin. 
Un alt imobil care a trecut prin multe 
mâini a fost şi cel din strada Şcolii nr. 
5, casa în care şi-a dat şi ultima suflare 
doctorul Eugen Nicoară la vârsta de 92 
de ani. Casa edificată în 1875 a aparţi-
nut sasului Kaiser Dienisch, care a fost 
cumpărată în 1972 de doctor, iar după 
moartea acestuia imobilul a fost moşte-
nită de ,,fiul adoptiv,, al familiei Nicoa-
ră, doctorul Tudor Chirileanu din Cluj, 
care a vândut-o în 11 octombrie 1987 
familiei Fărcaş Călin Vasile şi Manuela 
Niculina cu 80.000 de lei, care la rândul 
lor au vândut jumătate din imobil în 14 
decembrie 1989 cu suma de 90.000 de 
lei către Elisabeta Edith Barotti, unde 
astăzi funcţionează un cochet salon de 
coafură, iar la subsol un internet cafee.

La 30 de ani de la moartea lui Eugen Nicoară, 
aflaţi cine ar fi trebuit să moştenească averea 
celui mai controversat doctor din istoria 
Reghinului?

Robert MATEI
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Prin Hotărârea nr. 61 din 30 septembrie 1998, Con-
siliul Local Reghin a conferit titlul de “Cetăţean de 
Onoare” post-mortem muzeografului Anton Badea, 
un om care a trăit aproape toată viaţa sa în muzeu 
şi pentru muzeu.  În luna ianuarie a anului 1960, a 
înfiinţat Muzeul Etnografic Reghin, în cadrul căruia 
a depus o muncă extrem de migăloasă de identifica-
re a creaţiilor locuitorilor din Valea Mureşului, Valea 
Gurghiului, Valea Beicii şi a Luţului şi nu în ultimul 
rând al locuitorilor din Munţii Călimani şi Câmpia 
Transilvaniei. În 1979 cercetătorul român Irimie 
Cornel i-a propus să preia conducerea Muzeului Ci-
vilizaţiei  Populare Tradiţionale din Dumbrava Sibiu-
lui, funcţie pe care reghineanul a  refuzat-o din patri-
otism local. Pe lângă cercetarea asupra patrimoniului 
muzeului şi  munca în teren, muzeograful a publicat 
şi o serie de lucrări ştiinţifice, în care a prezentat o 
clasificare a plugurilor de lemn, a descris tipurile de 
unelte folosite pentru extragerea uleiului, a făcut o 
clasificare a ustensilelor de pescuit şi nu în ultimul 
rând, a prezentat obiceiurile populare cunoscute sub 
diferite denumiri “Plugarul”, “Păpălugăra la măsura 
oilor” sau “Boul înstruţat”. Muzeograful a făcut şi 
înregistrări pe peliculă cinematografică realizând o 
serie de filme etnografice rare cu teme distincte pre-
cum: “Vânătoare de albine”, “Jocuri de priveghi”, “Cu-
nuna de la secerat”, ”Pescuitul cu ostia”, “Treieratul 
cu îmblăciul” sau “Plugarul”. Din anul 2010 Muzeul 
Etnografic poartă numele ctitorului Anton Badea a 
cărui muncă în domeniul etnografiei este un tezaur 
pentru generaţia de azi şi pentru generaţiile ce vor 
urma. Etnografia a fost pentru el nu o profesie, ci un 
mod de viaţă. Din păcate despre Anton Badea s-au 
scris prea puţine cuvinte de preţuire în comapraţie 
cu meritele care le-a adus comunităţii reghinene ca 
şi muzeograf şi cercetător. A murit subi,t la 72 de ani 
în urma unui atac cerebral, rămânând în urma sa o 
mulţime de filme nedevelopate şi un regret al celor 
care l-au cunoscut că muzeograful nu şi-a consemnat 
memoriile. 

A înfiinţat Muzeul Etnografic al 
Reghinului în 1960  şi a developat 
15.000 de filme fotografice

Anton Badea s-a născut în Bucureşti în 23 iunie 1931 
din familia lui Nicolae şi Maria din satul Cozma. Pri-
mele opt clase le-a absolvit în capitala ţării în cadrul 
unei Şcoli Italiene, limbă pe care o stăpânea foarte 
bine. Din declaraţiile lui Horea Badea, fiul etnogra-
fului, am aflat că după terminarea Celui de Al Doilea 
Război Mondial, familia Badea s-a mutat din Bucu-
reşti la Cozma unde au construit o casă pe care ulteri-
or au vândut-o şi s-au mutat în Reghin, stabilindu-şi 

reşedinţa pe strada Stejarului. Anton şi-a continuat 
studiile liceale la Tîrgu-Mureş unde a urmat cursurile 
Şcolii Medii de Tehnică Agricolă. Apoi s-a înscris la 
Facultatea de Chimie Alimentară din Galaţi (actual-
mente Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor 
a Universităţii„Dunărea de Jos” Galaţi), unde după 
primul an a fost concentrat ca militar pe graniţa ro-
mâno-iugoslavă pentru a apăra hotarele ţării cu arma 
în mână pentru un eventual atac al paartizanilor lui 
Iosip Broz Tito. După ce s-au calmat spiritele, Badea 
nu şi-a mai continuat studiile, a revenit la Reghin şi 
s-a angajat pentru scurt timp la Secţia de Instrumen-
te Muzicale condusă de Roman Boianciuc, apoi a co-
chetat o perioadă cu opereta şi teatrul s-a angajat ca 
păpuşar la Palatul Cultural unde a fost coordonatul 
secţiei de Păpuşi. În luna ianuarie a anului 1960, a 
înfiinţat Muzeul Etnografic Reghin, în cadrul căru-
ia a depus o muncă extrem de migăloasă de identi-
ficare a creaţiilor locuitorilor din Valea Mureşului, 
Valea Gurghiului, Valea Beicii şi a Luţului şi nu în 
ultimul rând al locuitorilor din Munţii Călimani şi 
Câmpia Transilvaniei. La început, muzeul avea în 
patrimoniu 64 de piese de port popular, iar în 1970 
a devenit muzeu judeţean, precizându-se aria lui de 
cercetare. Anton Badea nu pleca niciodată pe teren 
fără magnetofon, aparatul de fotografiat, camera de 
luat vederi cu cele trei obiective şi acumulatorii în-
cărcaţi, toate într-un I.M.S. vechi pe care l-a primit 
din partea autorităţilor. Însă după ce muzeograful l-a 
recondiţioat, vopsit şi pus în funcţiune, partidul i l-a 
luat înpoi astfel că acesta a fost nevoit să achiziţio-
neze o maşină (marca  Moriss 1100) din economiile 
personale, pentru munca de teren. Aşa a reuşit An-
ton Badea să strângă cea mai mare parte din colecţia 
muzeului de obiecte provenite din ocupaţii de bază 
şi ocupaţii secundare a ţăranilor români din area-
lul său de cercetare. S-a străduit să nu îi scape nici 
o ocupaţie veche şi a tratat-o cu respectul cuvenit, 
indiferent că a fost vorba de agricultură, creşterea 
animalelor, plugărit sau tăiatul lemnelor din pădu-
re, vânătoare, pescuit sau albinărit. A cunoscut toţi 
meşteşugarii populari din zonă indiferent că a fost 
vorba de dulgheri, fierari, olari, cojocari sau ţesători 
şi a fost un permanent colector de unelte şi instala-
ţii tehnice, costume populare, icoane pe sticlă şi ţe-
sături. Muzeograful reghinean a avut grijă să adune 
fiecare obiect care putea să reconstituie lumea satului 
de odinioară, ajungând în final la o impresionantă 
colecţie  compusă din 4300 piese muzeale, 12 filme 
pe 16 mm, circa 5000 de diapozitive şi peste 15.000 
filme fotografice. Toate filmele au fost developate de 
Anton Badea în camera obscură de lângă biroul său, 
unde avea modificat după concept propriu, un tanc 
de developare cu care reuşea să tragă 30 de metri de 
peliculă de film, de unde de foarte multe ori Badea 
stingea lumina la ora 24.00. (a fost primul fotograf 
din Reghin care a developat fotografii color şi diapo-
zitive). Cu un astfel de fond documentar, cercetătorul  
a realizat o sumedenie de expoziţii  temporare. Una 
dintre aceste expoziţii primită cu mare entuziasm de 
public a fost cea din 1966 cu tema „Arta populară din 
zona Văii Gurghiului”. În vara anului 1971, la Reghin 
a avut loc în cadrul Muzeului Etnografic o prezen-
tare largă cu public a materialului şi o susţinere de 
comunicări ce ar echivala cu o sesiune ştiinţifică din 
zilele noastre, la care invitatul special al directorului 
Anton Badea a fost cercetătorul român în etnografie 
Irimie Cornel. În acelaşi an, reghineanul, s-a remar-
cat şi în plan publicistic ca şi colaborator al noii se-
rii a revistei ,,Vatra,, alături de Romulus Guga, Dan 
Culcer, Mihai Sin şi Melinte Şerban, un lunar social 
cultural, editat de Uniunea Scriitorilor din România, 
unde a semnat o serie de studii etnografice. În 1972 
a organizat expoziţia “Unelte şi tehnica populară de 
pe Valea Mureşului şi Câmpia Transilvaniei”. În pa-
ralel, Anton Badea a dat admitere şi la Universitatea 
,,Babeş Bolyai,, din Cluj la Facultatea de Istorie şi Fi-
losofie din Cluj, pe care a absolvit-o în 1973. În 1975 
a publicat două materiale etnografice în volumul 

de studii şi materiale etnografice “Marisia” intitulat 
“Contribuţii la cunoaşterea uneltelor şi metodelor de 
pescuit pe Mureşul Superior” şi “Trei obiceiuri din 
Câmpia Transilvaniei” şi a realizat expoziţia ,,Arta 
lemnului”, iar în 1977 a expus „Arhitectura populară 
de pe Mureşul Superior şi Câmpia Transilvaniei”. La 
finalul anilor 70 a fost distins cu „Meritul Cultural” 
clasa a II-a. În 1979 cercetătorul român Irimie Cornel 
i-a propus să preia conducerea Muzeului Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale din Dumbrava Sibiului funcţie 
pe care reghineanul a  refuzat-o din patriotism local. 
A refuzat din convingerea că nu este etic să îşi pără-
sească propriul muzeu pe care l-a creat, fără a bănuii 
că peste câţiva ani autorităţile comuniste aveau să îl 
scoată „forţat” la pensie pentru că Anton Badea avea 
curajul să critice greşelile sistemului de tristă amin-
tire. 
În 1980, Anton Badea a organizat expoziţia „Arhi-
tectura Populară de pe Mureşul Superior şi Câmpia 
Transilvaniei”, în 1981 „Arta Cojocăritului” şi trei ani 
mai târziu organiza ultima sa expoziţie de anvergură 
„Imagini din istoricul agriculturii, păstoritul şi albi-
năritul”.  
A murit neîmpăcat că niciunul din-
tre copiii săi nu a îmbrăţişat meseria 
de etnograf

După pensionarea sa, Anton Badea a primit un apar-
tament în Cartierul Unirii cu chirie şi a fost nevo-
it să se mute din incinta muzeului pe care l-a slujit 
timp de 27 de ani cu toate puterile sale. ,,Nu s-a putut 
adapta la noul său statut, el a fost un om care toată 
viaţa a făcut cercetare în teren. În 1991, tata a suferit 
primul  accident vascular cerebral şi o semipareză, 
dar şi-a revenit. Apoi a mai avut un atac cerebral, iar 
cel de al treilea i-a fost fatal” a declarat pentru Glasul 
Văilor” fiul muzeografului. Acesta a mai precizat că 
este convins că tatăl său a murit cu o mare durere în 
suflet „aceea că niciunul dintre copiii săi  nu a îm-
brăţişat meseria lui”. Cel mai mare fiu al etnografului 
Horea este de profesie designer îbn arte plastice, fica 
Adriana este arheolog în cadrul Muzeului de Istorie 
din Alba Iulia, iar mezinul familiei Badea, Marius, a 
murit la doar 16 ani în condiţii groaznice, fiind stri-
vit de roţile unui camion în 8 august 1988 în timp ce 
mergea la o partidă de pescuit însoţit de fratele său. 
În ultimii ani din viaţă Anton Badea era foarte pre-
ocupat de cine îi va lua locul şi va duce mai departe 
ştafeta muzeului şi chiar a încercat în perioada 1984-
1985 să convingă o familie de etnografi din Sibiu să 
se mute la Reghin pentru a se putea pensiona liniştit, 
cu gândul că viitorul instituţiei la care a pus piatra de 
temelie va fi dus mai departe cu acelaşi tact şi simţ 
de răspundere.  Anton Badea a trecut la cele veşni-
ce în luna august a anului 1993, internat la Căminul 
pentru Persoane Vârstnice din Tîrgu-Mureş şi a fost 
înmormântat la Reghin în cimitirul de lângă Biserica 
de lemn edificată de Petru Maior ce poartă hramul 
Sfântul Nicolae.

3CETĂŢENEŞTI

Cine sunt ,,Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? (Serial III)

Robert MATEI

Anton Badea – păpuşar, muzeograf şi cercetător (n. 23 iunie 
1931 în Bucureşti – d. august 1993 în Tîrgu-Mureş)
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Am participat vineri, 12 februarie 
2016, la ultimul grup de lucru tematic 
organizat de către Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) Defileul Mureşului Su-
perior, eveniment care a avut ca scop 
evidențierea valorilor încă existente 
privind patrimoniul cultural şi natural 
al zonei Văii Mureşului Superior. La 
aproape ora 12, am păşit pragul Cămi-
nului Cultural - o încăpere spațioasă, 
curată şi (surprinzător!) călduroasă – 
unde femei şi bărbați harnici se ocu-
pau cu decorarea scenei prin elemente 
tradiționale mândru etalate şi a unei 
mese de prezidiu generos încărcată de 
produse gastronomice locale şi roade 
ale pământului. 
Cu o mică întârziere, determinată de 
neprezentarea la timp a unora din-
tre participanții confirmați, a început 
evenimentul. Domnul Emil Virgiliu 
Ujică, director executiv al GAL-ului 
organizator, şi de această dată având 
rol de moderator al întâlnirii, a vorbit 
pentru început despre scopul acțiunii 
la care luam parte şi despre proiectul 
dezvoltat. Am aflat că GAL–ul Defi-
leul Mureşului Superior elaborează şi 
implementează Strategia de Dezvol-
tare Locală a teritoriului format din 
zece comune: Aluniş, Brîncoveneşti, 

Deda, Ideciu de Jos, Lunca Bradului, 
Răstolița, Ruşii-Munți, Stînceni, Su-
seni şi Vătava. Ni s-a amintit că utili-
zarea cu eficiență a tuturor resurselor 
umane şi materiale este calea cea mai 
firească şi mai sigură pentru a ajunge 
la o dezvoltare socială, economică şi 
de mediu durabilă. Astfel că având ca 
misiune atingerea acestor obiective im-
portante pentru creşterea standardului 
de viață al comunității locale, GAL 
Defileul Mureşului Superior a lansat 
proiectul ”Sprijin pregătitor pentru 
elaborarea strategiei de dezvoltare lo-
cală”, finanțat prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 
2020. Acest proiect a cuprins acțiuni 
de animare a teritoriului, concretizate 
prin: patru întâlniri ale grupurilor de 
lucru, trei întâlniri cu partenerii GAL, 
zece dezbateri publice şi două grupuri 
tematice. Primul grup de lucru am aflat 
că a avut loc pe data de 28 ianuarie 
2016, eveniment la care au participat 
reprezentanți de seamă ai instituțiilor 
locale (din partea celor zece primării 
aflate în perimetrul de implementare al 
proiectului) şi județene (APIA Mureş, 
Prefectura Mureş, Consiliul Județean 
Mureş etc.), membrii interni ai echi-
pei de elaborare a proiectului, alături 
de colaboratori externi, media locală şi 
alte persoane interesate de depunerea 
de proiecte finanțate prin PNDR. Al 
doilea grup de lucru este întocmai cel 
care face obiectul prezentului articol 
şi, fie vorba între noi, cred că a avut o 
dinamică mai spirituală față de primul, 
focalizat pe informații brute. Firii mele, 
înclinată uşor înspre artistic, acest fapt 
n-a putut decât să-i ofere motive de 
recunoştință, fiindcă m-am aflat în lo-
cul potrivit, la momentul potrivit. A 
fost punctată chestiunea conform căre-
ia aceste întruniri şi consultări publice 
realizate în decursul a câtorva săptă-
mâni au avut ca scop elaborarea Strate-
giei de Dezvoltare Locală a comunelor 
aflate în zona Defileului Mureşului Su-
perior şi s-au adus mulțumiri tuturor 
membrilor comunității locale care s-au 
implicat în acest demers. Schimbarea 

este, într-adevăr, în mâinile fiecăru-
ia dintre noi. Uneori, nu trebuie de-
cât să ne-o dorim şi să ne agățăm de 
oportunitățile care vin. 
Primul invitat, etnologul Ilie Frandăş, 
ne-a vorbit cu pasiune despre istoria 
Văii Mureşului, ne-a readus aminte 
faptul că etnologia a existat cu mult 
înaintea cronologiei stipulate disci-
plinat în toate cărțile care povestesc 
vechile timpuri. Schimbarea ultimilor 
25 de ani, spunea acesta, a fost de fapt 
doar o prelungire a prezentului şi că 
foarte important ar fi ca tinerii, care 
îşi au rădăcinile în satele româneşti, să 
păşească înspre viitor cu gândul de a 
împleti modernismul actual cu valori-
le şi obiceiurile tradiționale. Acesta i-a 
sfătuit pe tineri să înțeleagă că niciun 
plan, nicio strategie nu ține cât e lu-
mea, asta  deoarece lumea se defineşte 
printr-o perpetuă schimbare, iar cea 
mai importantă calitate umană a pre-
zentului este adaptabilitatea. Trebuie să 
recunosc că, în acele momente, ascul-
tând, am fost de acord în totalitate cu 
vorbele cucernicului orator. Analizând 
mai apoi, la rece, mi-am asumat drep-
tul de a neutraliza, pe alocuri doar, cele 
spuse şi de a veni cu completări. Un 
aspect trecut cu vederea de către unii, 
însă esențial pentru păstrarea nucleu-
lui care defineşte satul românesc, este 
întocmai această rezistență la schimba-
re! Consider că nu există în lumea asta 
largă o şcoală care să te învețe să devii 
țăran. Adevărata artă, în schimb, prile-
jul unui etern exercițiu de echilibru al 
vremurilor în care trăim, este exact ca-
pacitatea unui țăran de a rămâne țăran! 
Cred cu tărie că lucrurile perfecte nu 
pot exista fără prezența unui suflet în 
momentul realizării lor. Nici cea mai 
performantă maşină de cusut din lu-
mea asta nu ar putea crea o rochie mai 
autentică decât cea ținută cu orele în 
mâinile unei țărănci care, în motivele 
țesute cu atâta migală, a pus o parte din 
timpul, sufletul şi talentul ei căpătat 
în ani de exercițiu. În nicio rochie nu 
m-aş simți mai frumoasă, mai mân-
dră de proveniența mea, mai recunos-
cătoare că sunt vie. Cred că lucrurile 
perfecte sunt întru totul cele cărora le 
lipseşte perfecțiunea mecanică. Să nu 
mai vorbim de agricultura sustenabilă 
versus cea mecanizată şi „îmbogățită” 
cu modernele îngrăşăminte chimi-
ce. Aşadar, oameni dragi, să părăsim 
(cei care vrem, de putem...) satele în 
care ne-am născut, dar să nu ne lăsăm 
părăsiți de sate. 
Arhitectul Klaus Birthler a fost cel 
de-al doilea invitat care ne-a făcut o 
incursiune în ceea ce înseamnă turis-
mul sustenabil şi, în acelaşi timp, ren-
tabil pentru comunitatea locală din 
zona Văii Mureşului. Folosindu-se de 
experiențele cu străinătatea, de care a 
avut parte în cadrul domeniului său de 
activitate, ne-a prezentat cu dezinvol-
tură şi creativitate, modalități prin in-
termediul cărora specificitatea unui loc 
poate determina succesul unei afaceri, 
asta atâta timp cât ştii să exploatezi 
durabil resursele lui inepuizabile. Invi-
tatul consideră că natura şi, mai mult 
decât atât, chiar o arie naturală proteja-
tă, poate deveni elementul de referință 
prin care o zonă rurală se promovează, 

un punct de atracție atât pentru turiştii 
străini, cât şi pentru cei conaționali. În 
acest caz, serviciile de cazare, masă şi 
agrement nu au voie să lipsească. Gas-
tronomia şi posibilitățile multiple de a 
petrece timp de calitate în natură trebu-
ie să reprezinte un punct central al pre-
ocupării celor care vor să dezvolte stra-
tegii în domeniul ecoturismului şi să le 
implementeze rentabil. Câteva exemple 
ar fi amenajarea de poteci pentru ciclo-
turism, stabilirea unor trasee peisagis-
tice de excepție pentru turismul ecves-
tru sau a unor trasee tematice privind 
plantele medicinale, construirea unor 
locuri de popas în preajma unor peisa-
je frumoase, monumente existente sau 
castele şi multe, multe altele asemenea. 
Specialistul a venit în întâmpinarea ce-
lor prezenți şi cu o multitudine de idei 
legate de posibilitățile multiple de a 
construi în armonie cu natura. În acest 
sens, un arhitect documentat şi creativ, 
reuşeşte să pună în evidență motivele 
tradiționale ale locului (focusându-se 
pe o bună încadrare în peisaj a unei 
construcții noi sau chiar reconverteşte 
clădiri vechi pe care le introduce într-o 
zonă a funcționalității, foloseşte ma-
teriale reglementate şi acordă atenție 
finisajelor, cromaticii, decorurilor etc.) 
păstrând frumusețea mediului încon-
jurător. Ca şi concluzie a prezentării 
sale, domnul Klaus Birthler a sugerat 
reprezentanților comunității locale, 
dar şi membrilor GAL să încerce o in-
ventariere a tot ceea ce este prețios în 
zona Defileului Mureşului Superior şi, 
mai apoi, să construiască un brand (o 
identitate a locului) prin intermediul 
căruia să promoveze produsele şi ser-
viciile specifice. Să trăim natura Văii 
Mureşului, deci!
O altă parte deosebită a evenimentului 
de vineri a fost expunerea produselor 
şi, mai ales, a costumelor tradiționale. 
Asta pentru că, nu-i aşa, un popor 
fără tradiție este un popor fără vii-
tor! Reprezentanți ai comunităților 
româneşti, maghiare, germane şi 
rrome din teritoriul GAL (Aluniş, 
Brîncoveneşti, Deda, Idicel, Lunca 
Bradului, Răstolița, Stânceni şi Vătava) 
şi-au prezentat cu mândrie şi implicare 
straiele populare cu care se identifică şi 
modalitatea migăloasă în care acestea 
au fost realizate în trecut.  
Ceea ce am înțeles în urma participării 
la acest eveniment este faptul că sunt 
momente în care atunci când la oraş 
este “vreme bună”, la sat poate fi „se-
cetă” şi că această diferență de confort 
care s-a instalat între cele două lumi nu 
este una de bun augur. Este necesar să 
înțelegem lumea rurală ca o poartă de 
trecere, singura poartă care ne poate 
deschide calea către privilegiul de a ne 
reîntoarce, măcar din când în când, la 
nucleul identității noastre. O identi-
tate asupra căreia avem obligația de a 
ne apleca cu grijă. Vă las, deci, cu un 
pretext de pus pe gând. Nu prea mult, 
însă. Ştim cu toții că la țară reveria în-
seamnă lene. Să mai şi acționăm, după 
ce gândim... 

Vouă, orăşenilor care stați în “sălile de judecată”, aş vrea să vă adresez o singură rugăminte: judecați bine cuvântul țăran. Sufletul unui țăran este acelaşi 
cu al unui conte, cu o singură deosebire: sufletul primului se culcă hrănit şi se trezeşte dator, sufletul celuilalt se culcă flămând şi se trezeşte pretențios. 

Cu mici excepții. Din acest motiv putem considera lumea rurală un izvor de energie morală. Un izvor, pe alocuri ironizat şi prea des neglijat, care parcă 
nu mai rezonează în prezent cu acea respectabilă veşnicie care s-a născut la sat (Lucian Blaga). 

4ADMINISTRAŢIE

Lumea rurală – o poartă de trecere spre nemurire

Lidia LASZLO

”
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Dacă „Veşnicia s-a născut la sat”, para-
frazându-l pe Lucian Blaga, la Reghin 
familia Gliga a reuşit să facă din „Ba-
lul Însuraţilor” marcă înregistrată, un 
eveniment care a devenit un fenomen 
naţional. Balul este dedicat căsători-
ţilor şi are o regulă clară: toţi partici-
panţii trebuie să vină la bal îmbrăcaţi 
în port popular. În zilele de 6 şi 7 fe-
bruarie, Sala Festivă a firmelor Gliga 
a găzduit cea de-a IX-a ediţie a eve-
nimentului „Balul Însuraţilor” la care 
anul acesta s-au înscris peste 1000 de 
participanţi. Timp de două zile, însu-
raţii s-au distrat pe cinste în compania 
celor dragi şi au dănţuit mai bine de 12 
ore pe muzică populară, fără oboseală, 
mândri să-şi vadă costumele fluturând 
exact ca acum o sută de ani. Organi-
zatorii, familia deputatului reghinean 
Vasile Gliga, au ţinut şi la această ediţie 
închinată căsătoriţilor, steagul tradiţiei 
sus, demonstrând că respectă tradiţia 
chiar dacă se promovează moderniza-
rea. Printre oaspeţii de seamă ai orga-
nizatorilor s-au numărat la ediţia din 
2016, fostul ministru al Apărării, Mir-
cea Duşa, deputaţii de Bihor Gheorghe 
Bogdan şi Sorin Ioan Roman, precum 
şi primarii Maria Precup, Lucreţia Ca-
dar şi Dan Dumitru Vasile. Buna dis-
poziţie a fost prezentă şi în holul balu-
lui, însufleţită de Taraful din Soporu de 
Câmpie, precum şi în celelalte încăperi, 
unde meşterii populari şi-au expus bo-
găţia lucrului manual, migălos moşte-
nit de la strămoşi, începând de la că-
măşile şi obiectele din lemn ale familiei 
Morar din Cluj, la păpuşile îmbrăcate 
în port popular ale Mariei Robescu, 
costumele populare ale Emiliei Sorlea 
din Pietriş, broderiile sparte ale Dori-
nei Frenţi din Reghin. La loc de cinste 
au fost şi expoziţiile de artă populară 
aduse de Rafila Moldovan şi Grigore 
Covrig  de la Idicel Pădure, însă reve-

laţia balului din acest an a fost meşte-
rul popular Palladi Salvator Cornel din 
Beiuş, care a impresionat participanţii 
cu viorile  cu goarnă electrice şi porta-
voce pe care le construieşte.     

Familia Gliga a oferit buna 
dispoziţie însuraţilor 

Gazda evenimentului a fost ca în fieca-
re an, familia Gliga, care a oferit par-
ticipanţilor un program diversificat în 
cântec, joc şi tradiţii populare. ”Chiar 
dacă avem experienţă, fiind la ediţia a 
IX-a încă nu am reuşit să ne obişnuim. 
Avem aceeaşi emoţie, aceeaşi procupa-
re de a se simţi bine toată lumea care 
vine la noi. Toată familia s-a mobilizat 
pentru ca toţi cei care au trecut pragul 
Balului Însuraţilor din acest an să se 
simtă bine, locul unde ne simţim ro-
mâni, unde simţim respectul faţă de 
tradiţie”, a mărturisit deputatul Vasile 
Gliga.  Oaspeţii balului au fost întâm-
pinaţi la intrare cu pâine şi sare, de un 
grup din Ibăneşti, în prima zi, iar în 
ce-a de-a doua, de hodăceni, care au 
avut ocazia să îi salute, conform dati-
nei, personalităţi precum fostul minis-
tru al Apărării Mircea Duşa, deputaţii  
de Bihor Gheorghe Bogdan şi Sorin 
Ioan Roman, prefectul judeţului Lu-
cian Goga sau primarii  Maria Precup 
din Reghin, Lucreţia Cadar din Deda şi 
Dan Dumitru Vasile din Ibăneşti. Pre-
zentatorul balului a fost şi în acest an 
îndrăgitul interpret de muzică popula-
ră Marius Ciprian Pop, care a fost bine-
cuvântat de Înaltul Bartolomeu Anania 
să cânte folclor. După binecuvântarea 
creştină a preotului Eugen Oprea din 
Ibăneşti, cântecul şi jocul popular şi-a 
intrat în drepturi, însufleţit de ansam-
blurile, interpreţii de muzică populară 
şi rapsozii din Reghin, Topliţa, Deda 
sau Ruşii Munţi, precum şi oaspeţi spe-
ciali, precum îndrăgitul interpret de 
muzică populară Dinu Iancu Sălăjan 

din Sălaj. ”Nu poate fi o mai mare bu-
curie decât să vezi atât de multă lume 
la un loc respectând tradiţia. Şi eu la 
rândul meu îmbrac cu mândrie portul 
popular, aşa cum o fac toţi cei care vin 
la acest eveniment. Spre bucuria mea, 
nu vin doar din zona noastră, am fost 
foarte plăcut impresionată să vină la 
mine o familie care are o masă întreagă 
cu oameni din Iaşi. Nu îi cunoşteam, 
dar au auzit de Balul Însuraților de la 
Reghin şi au venit să vadă cum ştim noi 
să ne bucurăm de aceste tradiţii. Au 
fost foarte încântaţi de ce au văzut. Din 
ce am văzut pe lista balului, sunt oa-
meni din Bihor, Mangalia, Bucureşti, 
practic din toată ţara, dovadă că acest 
minunat eveniment a trecut graniţele 
judeţului în ce priveşte participanţii”, 
a declarat primarul municipiului Re-
ghin, Maria Precup. 

Deputatul Gheorghe Bog-
dan vrea să facă ,,Balul În-
suraţilor” în zona Bihoru-
lui  

La ediţia din acest an a „Balului 
Însuraţilor”a participat în premieră şi o 
delegaţie  din Bihor compusă din de-
putaţii PSD, Gheorghe Bogdan şi Sorin 
Ioan Roman, însoţiţi de  constructorul 
de viori cu goarnă electrice şi cu porta-
voce, Palladi Salvator Cornel, vioristul 
Cornel de la Chişcău şi Grupul ”Ţara 
Silvaniei”, care au oferit un recital foarte 
apreciat de public prin vocea deputatu-
lui Sorin Ioan Roman. ”Am răspuns cu 
plăcere invitaţiei colegului meu Vasile 
Gliga de a fi în această seară la Reghin 
la această sărbătoare închinată însura-
ţilor.  Am rămas profund impresionat 
de prezenţa invitaţilor în porturi popu-
lare ca în vremurile de altădată, ale bu-
nicilor. Eu am fost primar cinci manda-
te la Bihor, iar acum sunt parlamentar 
şi s-ar putea să ajung din nou primar în 

comuna Drăgăneşti, lângă Beiuş, unde 
dacă voi fi reales, am să organizez un 
astfel de bal şi pentru bihoreni pentru 
că şi noi avem un folclor autentic, so-
lişti de valoare şi costume tradiţionale 
care păstrează fidel în ornamentaţie 
motivele tradiţionale româneşti  şi a 
sistemelor tehnice de cusături şi ţesă-
turi. Eu prefer să fac un început şi la 
noi într-o astfel de sărbătoare dedicată 
însuraţilor, dacă Dumnezeu îmi ajută şi 
voi câştiga un mandat de primar” a de-
clarat pentru „Glasul Văilor”, deputatul 
Gheorghe Bogdan, care a venit la bal 
îmbrăcat într-un costum autentic din 
zona Beiuşului, cu o vechime de peste 
100 de ani.

Fostul ministru Mircea 
Duşa a venit la Reghin în 
calitate de însurat, cu 38 
de ani în branşă

,,Îmi face plăcere de fiecare dată să par-
ticip la această manifestare a portului 
popular românesc din această zonă şi 
cred că deja „Balul Însuraţilor” a de-
venit un fenomen care este cunoscut 
în întreaga ţară şi nu numai şi cred că 
cei care au iniţiat acest eveniment, re-
spectiv familia Gliga, merită respectul 
nostru. Datorită popularităţii care a 
câştigat-o evenimentul în cei nouă ani 
de când se organizează, aduce la Re-
ghin porturi populare din toate zonele 
ţării şi faptul că românii îşi păstrează 
tradiţiile  şi respectul faţă de portul po-
pular, e un semn bun că nu ne-am uitat 
rădăcinile şi că ne respectăm istoria şi 
înaintaşii,, a afirmat Mircea Duşa. Tot-
odată el a recunoscut că în materie de 
însurat este cu state vechi, fiind căsăto-
rit din anul 1978 cu Ana Duşa, care i-a 
dăruit două fete, care la rândul lor l-au 
făcut bunic de patru ori.

Peste 1000 de participanţi la ediţia a IX - a a Balului Însuraţilor

Robert MATEI
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L-am reîntâlnit la „Balul 
Însuraţilor” pentru a pa-

tra oară, la fel de energic, 
carismatic şi jovial, înconju-
rat de o mulţime de oameni 
care se înghesuiau să obţină 

un autograf sau să se foto-
grafieze cu artistul. Într-o 

pauză de prezentare a 
balului, i-am răpit un scurt 
interviu prezentatorului, un 

om  cu care Dumnezeu a 
fost generos în daruri.

Chiar dacă s-a născut la 
Cluj, artistul a copilărit mai 

mult la bunicii materni, în 
satul Filea de Jos, dincolo de 

pădurea Faget de la mar-
ginea capitalei Ardealului, 
ceea ce îl face să se declare, 

cu mândrie, ţăran. 

Rep: Pentru a câta oară prezintă Ma-
rius Ciprian Pop „Balul Însuraţilor” 
la Reghin? 

Marius Ciprian Pop: Nu aş spune pen-
tru a câta oară, pentru că în momentul 
în care intri într-o stare din aceasta de 
bucurie a neamului regăsită în tradiţie, 
în cântec, în joc, în tot ce se întâmplă 
aici, în diversitatea portului popular, 
parcă guşti din ceea ce zice Blaga şi ce 
au pus şi organizatorii (familia Gliga) 
ca motto „Veşnicia s-a născut la sat” 
intri în acea stare de veşnicie şi atunci 
nu mai contează nici timpul, nici locul 
te regăseşti în bucuria neamului care 
e dincolo de evidenţe şi date statisti-
ce. Eu cred că asta e veşnicia pe care 
a perceput-o Lucian Blaga. Adică în 
momentul în care te duci şi joci jocul 
românesc, uiţi de arealul înconjurător, 
uiţi de timp şi de spaţiul în care te afli 
şi intri într-o stare de rai cum s-ar zice 
şi sentimentul acesta l-am trăit şi eu şi 
sunt convins că l-au trăit şi cei care se 
înscriu an de an la „Balul Însuraţilor”.
  
Rep: Da, într-adevăr este mare lucru 
ca în 2016 să poţi retrăi ce a vrut să 
spună Lucian Blaga prin ,,veşnicia s-a 
născut la sat”... 

M.C.P.: Adevărul rămâne în veşni-
cie. Adevărul e neschimbabil, practic 

aceasta e şi măsura lucrurilor adevă-
rate şi false. Darurile poporului ro-
mân şi identitatea aceasta reprezintă 
un adevăr pe care Dumnezeu l-a sădit 
în acest spaţiu Carpato-Danubiano-
Pontic, în „Grădina Maicii Domnului” 
cum zicem noi şi atunci indiferent de 
influenţe, că te întorci spre Nord, spre 
Est sau spre Vest, adevărul rămâne şi 
persistă, nu va putea fi suprimat nici-
odată.  Ceea ce e neautentic, fals sau 
contrafăcut, piere de la sine, dispare, 
nu trebuie întreprins nimic împotriva 
lui. Vin mulţi şi spun:  De ce împo-
triva valorilor false nu se ia atitudine? 
Părerea mea că trebuie lăsate în pace, 
pentru că ce e val ca valul trece, vorba 
poetului naţional Mihai Eminescu.

Rep: De câţi ani este căsătorit Marius 
Ciprian Pop?

M.C.P.: De 15 ani şi jumătate sunt că-
sătorit, dar mă cunosc cu soţia mea de 
20 de ani.

Rep: Ştiu că a-ţi făcut multe sacrificii 
în ultima perioadă pentru a fi Marius 
Ciprian Pop el însuşi, Cum vă simţiţi 
astăzi, după ce a-ţi renunţat la o ca-
rieră militară de 15 ani în favoarea 
statutului de care vă bucuraţi azi, de 
interpret de muzică populară, pre-
zentator de evenimente şi tot ce faceţi 
astăzi pe cont propriu pentru propo-
văduirea identităţii româneşti?

M.C.P.: Mă simt excelent. Adevărul 
este în felul următor: am renunţat la 
foarte multe activităţi din viaţa mea 
şi în special la activităţile mele legate 

de Ministerul de Interne, despre care 
mi-am dat seama că pentru mine era 
o păcăleală, o înşelare a lumii. La tine-
reţe ţi se pare important să ai grade, să 
ai funcţii de conducere, dar am realizat 
pe parcurs că nu îmi sunt de folos şi că 
dimpotrivă, mă încurcă. Cu ajutorul 
unor duhovnici din viaţa mea şi a unor 
oameni mult mai înţelepţi decât mine, 
mi-am dat seama că, defapt, calea este 
alta, este aceea de a trăi în adevăr. Eu 
trăind în Bucureşti, într-o funcţie de 
conducere, într-un sistem plin de min-
ciuni şi în care nu poţi să faci nimic, 
vă spun sincer, deschis, într-un sistem 
ca Ministerul de Interne, în care totu-i 
foarte rigid, nu poţi să faci nimic, ori-
cât de multă bunăvoinţă ai avea ... adi-
că poţi să toci banii statului şi să pierzi 
vremea, cam asta e. O zic asta cu toată 
responsabilitatea, oriunde şi în faţa ori-
cui cu argumente. Mi-am dat seama că 
era o cale greşită şi am renunţat la asta. 
Pentru mine era o cale greşită, în care 
pierdeam foarte mult timp şi energie.
 
Rep: Aţi renunţat şi la preoţie?

M.C.P.: Nu am renunţat la preoţie pen-
tru că aici e adevăr,  vorbeam de trăirea 
în adevăr şi împlinirea sufletului meu, 
chiar dacă nu sunt vrednic de latura 
asta. Dar cea mai mare concentrare, cu 
binecuvântarea duhovnicilor şi a epi-
scopilor, o am pe propovăduirea a ceea 
ce înseamnă identitate românească. 
Dar nu neapărat, să înţelegeţi, în chi-
pul unei cariere, ci în chipul unui mod 
firesc de a trăi şi a fi. De ce spun asta? 
Amintiţi-vă că pâna acum 70 de ani, 
cântecul popular nu era pus pe scenă, 
cântecul popular era un mod firesc de a 
fi a ţăranului român, punct. Şi asta era 
viaţa lui, ca şi rugăciunea, ca şi felul în 
care se hrănea sau mergea la coasă şi 
atunci încerc să îmi asum trăirile aces-

tea în care m-am regăsit şi îmi place.

Rep: Apropo de aceste trăiri, v-aţi re-
tras la ţară, departe de agitaţia şi zgo-
motul oraşului?

M.C.P.: Da, aşa e, m-am retras la ţară, 
în ceea ce îmi place să mă regăsesc, în 
glasul pământului, în animalele care 
mă înconjoară. Locuiesc într-o casă, 
undeva lângă Cluj, unde pot să cresc 
animale, merg cu fetiţa mea la călărie, 
merg la părinţi, merg la socrii şi încerc 
să mă regăsesc în trăirea aceasta ade-
vărată, pentru că e foarte importantă. 
Oricine am fi, trebuie să rămânem cu 
picioarele pe pământ, nu putem să ne 
ia asfaltul şi să nu mai simţim pămân-
tul, metaforic vorbind. Încerc toată, aşa 
numita mea activitate artistică, să o fac 
ca pe un mod firesc al existenţei.

Rep: Când a-ţi avut această revelaţie, 
că adevărata cale este trăirea în ade-
văr? Care a fost scânteia?

M.C.P.: Nu a fost neapărat o scânteie, 
ci mai degrabă povara care îmi apăsa 
sufletul şi viaţa şi mă întrebam, de ce e 
atâta povară? O să vă dau un exemplu 
în acest sens: vorbeam cu Neluţu Mo-
ţoc, un mare coregraf din Cluj-Napoca, 
care îmi spunea „în momentul în care 
joci româneşte e firesc să şi nu oboseşti 
în momentul în care faci nişte figuri 
nefireşti, oboseşti”, pentru că nu sunt 
de acolo. Aşa e şi cu viaţa, în momentul 
în care trăieşti în conformitate cu daru-
rile pe care ţi le-a dat Dumnezeu şi cu 
structura pe care o ai, atunci nu obo-
seşti şi chiar dacă oboseşti, viaţa nu de-
vine o povară nu devine insuportabilă.

Rep: Însemnă că Marius Ciprian Pop 
nu regretă nicio secundă viaţa din 
Bucureşti?

M.C.P.: Adevărul este că şi acum mai 
petrec timp în capitală pentru că sunt 
invitat la diverse emisiuni, evenimente 
culturale sau întâlniri. Nu m-am putut 
rupe definitiv de Bucureşti, care până 
la urmă, e capitala ţării, cu bune şi rele, 
dar în momentul în care m-am dedicat 
100% traiului de la ţară era nefiresc, era 
pe contrasens cariera mea din Ministe-
rul de Interne. De ce? M-am gândit, am 
analizat şi mi-am dat seama că eu sunt 
ţăran în structura mea şi nu aveam 
acolo plug, nu aveam coasă, nu aveam 
câine, oaie, capră şi astea acum îmi dau 
fericirea, îmi dau linişte, bineînţeles 
toate alături de familie.

VIP 6

Marius Ciprian Pop a lăsat Ministerul de Interne 
pentru a se regăsi în trăirea adevărată de ţăran

Robert MATEI

Senatorul de Iaşi Ionel Agrigoroaiei cu peste 50 de iniţiative legislative în Parla-
mentul României a după ce propunerea legislativă privind stimularea prezentării 
gravidelor la consultaţiile prenatale, a propus alocaţii pentru copii de 100 de euro 
pe lună din momentul în care se naşte şi până termină studiile. În prezent alocaţia 
pentru un copil este de doar 84 de lei lunar. Asta înseamnă de peste cinci ori mai 
mari ca în prezent. Senatorul de Iaşi, Ionel Agrigoroaiei a pus şi o condiţie : copiii 
să nu aibă absenţe la şcoală. Banii nu vor fi viraţi într-un cont al părinţilor sau 
tutorelui, ci sub formă de tichete cu destinație precisă: o anumită sumă pentru 
alimente, o alta pentru haine şi alta pentru rechizite. Acelaşi senator declară că se 
găsesc şi sumele necesare pentru a mări alocaţia copiilor. „În primul rând să se re-
cupereze banii găsiţi de Curtea de Conturi, cele peste 80 milioane de euro, băgate 
în panseluţe, apoi o accizare a taxei pe viciu cu 0,05 bani”. (R.M.)

Alocaţii de 100 de euro pe lună pentru copii
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Roşia Montană, aproape de a intra în Patrimoniul UNESCO

Legea defăimării, între cenzură comunistă 
şi moralitate

Decizia a fost luată în data de 5 fe-
bruarie de Ministerele Culturii şi a 
Mediului, Apelor şi Pădurilor care au 
comunicat Centrului Patrimoniului 
Mondial de la Paris înscrierea peisaju-
lui cultural minier Roşia Montană pe 
această listă. Coordonatorul editorial 
al Asociației România Curată, Mihai 
Guțiu, a observat că din 2009, niciun 
ministru român al Culturii nu a în-
drăznit să semneze acest comunicat.  
”Înscrierea în lista indicativă a Româ-
niei pentru patrimoniul UNESCO nu 
înseamnă automat includerea Roşiei 
Montane în patrimoniul UNESCO, 
ci indeplinirea unei proceduri, a unei 
formalități pentru care miniştrii Cultu-
rii de până acum, au refuzat să facă de-
mersurile. Acestea au început în 2009 
şi au fost mai mulți miniştri care nu 
au avut curajul să semneze o astfel de 
decizie, deşi opiniile specialiştilor din 
domeniul patrimoniului cultural sunt 
aproape cvasiunanime”. Mihai Guțiu 
arată că pe viitor, Roşia Montană are 
nevoie de investiții în tot ceea ce presu-
pune turismul şi dezvoltarea localității, 
fiind eligibilă pentru fondurile euro-
pene. El subliniază că primăria Roşia 
Montană este singura instituție care se 
opune acestui tip de  inițiativă, com-

parativ cu Consiliul Județean Alba, 
Ministerul Culturii şi  chiar Consiliul 
Europei, care o susțin. ”Autoritățile 
centrale au transmis un mesaj, la fel ca 
şi cele județene, şi chiar cele europene 
au transmis un mesaj foarte clar, încă 
din 2014, când Consiliul de Miniştri al 
Europei au declarat patrimoniul ca re-
sursă strategică de dezvoltare a Uniunii 
Europene. Singura problemă e modul 

în care se vor raporta autoritățile locale 
la acest statut, pentru obținerea  unei 
finanțări, a unui proiect internaţional.  
Dacă autoritățile locale, la nivel de de-
cizie politică vor continua să fie împo-
triva acestui tip de dezvoltare, atunci 
într-adevăr va fi o problemă”, conclu-
zionează Guțiu. Potrivit evaluărilor, 
Roşia Montană îndeplineşte 5 dintre 
criteriile stabilite de UNESCO, pentru 

ca un sit să poată fi înscris în Lista Pa-
trimoniului Mondial. Înscrierea în Lis-
ta indicativă națională este primul pas 
procedural, iar la finalul acestui proces, 
care poate dura câțiva ani, statul român 
poate înainta dosarul de candidatură 
către Centrul Patrimoniului Mondial.

Vali RUSSU

Pentru senatorul PNL Marius Paşcan, 
proiectul ”Legii Dragnea” e o încercare 
de revenire la epoca comunistă, prin 
reintroducerea cenzurii. El susține că 
în acest fel, politicienii PSD vor să se 
pună la adăpost împotriva oricăror cri-
tici. Marius Paşcan a atras atenția că, 
dacă legea va trece de Parlament, PNL 
o va sesiza la Curtea Constituțională. 
”Această lege, aşa-zis împotriva defăi-
mării, trădează mentalitatea PSD care 
a rămas tributară unor practici de pe 
când se punea botniță presei şi libertății 
de exprimare a societății. Politicienii 
PSD doresc să se pună la adăpost de 
orice critici din partea societății civile, 
de fapt o critică din partea cetățenilor, 
dacă se aplică această lege, poate fi in-
terpretată foarte lesne ca o defăimare. 
De fapt, se reinstituie cenzura, la 26 de 
ani de la căderea comunismului”, ob-
servă senatorul, care concluzionează 
că PSD nu dă doi bani pe românii care 
au murit la Revoluție, tocmai pentru a 
gândi  şi a vorbi liber. 
În schimb, senatorul PSD Alexandru 

Petru Frătean, susține inițiativa cole-
gului său Liviu Dragnea, afirmând că 
e o lege necesară. Eu îl susțin pe Liviu 
Dragnea în demersurile sale. Legea, 
pentru cei care vor să interpreteze 
corect, are conotații importante în a 
aşeza societatea românească în viitor, 
pe nişte baze mai civilizate şi mai pline 
de o anumită moralitate şi civism con-
structiv”, a declarat Frătean. Însă pen-
tru deputatul UDMR Borbely Laszlo 
problema defăimării este una delica-
tă, pentru că, spune el, minoritățile 
naționale sunt expuse mediatic. El a 
dat exemplul unui actor maghiar din 
România care a câştigat un premiu 
într-un film, presa numindu-l ”româ-
nul”, iar când s-a referit la cei arestați 
pentru terorism, au fost menționați ca 
”teroriştii maghiari”. „Noi suntem mult 
mai sensibili, de aceea trebuie regle-
mentată această problemă. Sunt legi 
şi acum în vigoare, care din păcate nu 
se respectă, şi nu ar trebui neapărat să 
te duci în fiecare zi la tribunal. Pentru 
că eu am nu ştiu câte exemple, când 
puteam să dau în judecată pe cineva 
care a declarat vrute şi nevrute, care nu 

aveau niciun fel de crâmpei de adevăr. 
Dar, e importantă educarea populației, 
ca şi legile scrise şi nescrise care ar tre-
bui să guverneze în societate , în plus, 
trebuie să fie o legislație foarte clară”, 
crede Borbely.
Pentru ONG-uri, legea nu 
e necesară
Vicepreşedintele Asociației Europene 
a Prestatorilor de Servicii Sociale pen-
tru Persoane cu Dizabilități, Andreea 
Moraru susține că proiectul de lege a 
defăimării nu-şi are rostul. Acesta du-
blează o lege deja existentă, pe care 
funcționează  Consiliul Național de 
Combatere a Discriminării. ”Legea de-
făimării sociale nu face altceva decât să 
complice activitatea acestui Consiliu, 
deoarece când se sesizează persoane 
care se constituie discriminate şi merg 
la Consiliul Național, există posibilita-
tea de a se ajunge în instanță, iar ONG-
urile care susțin că ”Legea Dragnea” 
nu e OK în forma în care este, la asta 
se referă în principal. Judecătorii pe ce 
lege vor decide sancțiunile sau pedep-
sele, dacă este vorba de discriminare? 

Nu este neapărat o idee rea, dar atenție 
la problemele pe care le poate genera, 
dublând o altă legislație, deja existen-
tă!”, atrage atenția Andreia Moraru. 
La rândul său, preşedintele Asociației 
Divers, Korek Maria, susține că de-
mersul este parțial binevenit, fiind de 
salutat partea care promovează ac-
ceptarea diversității.Ea însă crede că 
”Legea Dragnea” nu e necesară, ci ar 
trebui ca Ordinul de Guvern 137 din 
2000 să fie completat  şi transformat în 
lege. ”Acea parte care promovează ca 
în învățământ, în justiție, în instituțiile 
publice, să se facă promovarea accep-
tării diversității şi să se cunoască toate 
aceste concepte enumerate în proiectul 
de lege, sunt binevenite, respectiv anu-
mite prevederi care împiedică atinge-
rea demnității umane a persoanelor. 
Eu pun accent pe persoană şi nu pe 
grupuri”.  
Legea defăimării, iniţiată de şeful PSD, 
Liviu Dragnea, a primit săptămâna tre-
cută, marți, girul deputaţilor jurişti, iar 
în data de 10 februarie, plenul Camerei 
Deputaţilor a decis amânarea dezbate-
rii pentru săptămâna viitoare.

Vali RUSSU

Pentru nr. 100 al ziarului Glasul Văilor ce va apărea în cursul 
lunii martie a anului 2016, redacţia pregăteşte un număr aniver-

sar cu o pleiadă de reghineni care au trăit 100 de ani şi o mulţime 
de sfaturi pentru cei care vor să ajungă la această vârstă vene-

rabilă. Descendenţi ai unor astfel de familii care pot oferi relaţii cu privire 
la acest subiect şi posedă documente sau fotografii care să ateste că au avut 
părinţi, bunici sau străbunici care au parcurs un secol de viaţă, sunt rugaţi 

să ne contacteze la telefonul: 0752-173-665 sau direct la sediul Redacţiei pe 
Strada Republicii nr. 14. Facem precizarea că după ce va fi identificată cea mai 

longevivă persoană în viaţă din municipiu, “Glasul Văilor” îi va acorda un 
premiu special, o diplomă de “Cel mai longeviv reghinean”şi un interviu în 

exclusivitate. 
Redacţia

Se caută cel mai longeviv reghinean!

”
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SERVICII

Firmă serioasă, efectuăm transport 
persoane şi maşini pe platformă ruta 
România-Germania şi retur. Fir-
ma oferă o masă gratis pe traseu şi la 
10 transporturi, un transport gratu-
it. Relaţii la telefon 0751-923-869 şi 
004915171051917

Croitoreasă din 1981 în Reghin, reali-
zez la comandă îmbrăcăminte pentru 
femei şi copii. La cerere modific şi ajus-
tez îmbrăcăminte veche şi nouă. Tele-
fon 0746.028.019;  

Vând bancnote, cărţi, calendare, cărţi 
poştale, reţete medicale vechi, in-
signe şi lozuri de colecţie. Telefon 

0749.804.273;

Vând porci de carne (6 exemplare) 
crescuţi cu cereale (grâu, orzoaică şi 
porumb). Porcii au vârsta de 9 luni 
şi greutate cuprinsă între 115-120 de 
kg. Preţ 7 lei kg negociabil. Telefon: 
0756354950.

MATRIMONIALE

Reghinean 34 de ani, necăsătorit, anga-
jat, loc de muncă stabil, posed locuin-
ţă, doresc o relaţie serioasă cu o tânără 
până în 35 de ani din Reghin sau îm-
prejurimi.  Telefon 0754-858-606;

URGENT

Caut urgent de lucru, repar teracote, 
şeminee şi recondiţionez şi renovez 
beciuri. Telefon 0751956183;

Familie cu trei membri căutăm chirie, 
preferabil casă, o cameră, bucătărie şi 
baie, în Reghin. Telefon 0746797553 
sau 0757366864;

Pierdut certificatul de înregistrare şi 
certificatele constatatoare, le declar 
nule. Telefon 0758450635

Muncitor necalificat 38 de ani domici-
liat în satul Filea, caut de lucru în Re-
ghin sau Tîrgu-Mureş. Telefon de con-
tact: 0749665473 

CONDOLEANŢE
Redacţia ziarului „Glasul Văilor” trans-
mite un ultim omagiu celui care a fost 
Emil Mătea, primarul comunei Grebe-
nişu de Câmpie, trecut la cele veşnice 
miecuri, 10 februarie 2016. Sincere 
condoleanţe familiei îndurerate, alături 
de toată compasiunea noastră şi gân-
durile de alinare. Dumnezeu să-l ierte!

În data de 21.02.2016, conform caledarului ortodox, 
începe o nouă perioadă a anului bisericesc, perioada 
Triodului.Această perioadă debutează cu Duminica 
vamesului şi a fariseului în care Biserica îndeamnă 
la pocăință şi smerenie ca mijloace de dobândire a 
virtuțiilor şi ne înfățişează cea mai mare piedică pe 
calea mântuirii, îngâmfarea:, ,să nu ne rugăm ca fa-
riseul, fraților (adică enumerându-ne faptele noastre 
fie ele chiar şi pozitive), că cel ce se înalță pe sine, se 
va smeri, ci să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca 
vamesul, prin postire, strigând: Dumnezeule, milos-
tiveşte-te spre noi păcătoşii” şi se încheie cu Sâmbăta 
Mare când,tainic auzim iadul suspinând şi zicând: 
,,stricatu-s-a puterea mea’’ .
Dacă în celelalte două perioade ale anului, peri-
oada Octoihului (de la Rusalii până la Duminica 
vameşului şi fariseului) şi perioada Penticostaru-
lui (de la Pasti până la Rusalii) se remarcă slujirea 
învățătorească, respectiv demnitatea împărătească a 
Mântuitorului,în această perioadă, prin toată lucra-
rea cultică se evidențiază slujirea arhierească a lui Ii-
sus Hristos, centrată pe patima şi moartea Sa pentru 
neamul omenesc.
,,Slujirea arhierească  constituie centrul şi esența lu-
crării mântuitoare a lui Iisus Hristos şi se numeşte 
Răscumpărare’’.În acest sens Sf. Scriptură zice: ,,Fiul 
omului n-a venit ca să i se slujească, ci ca El să slu-
jească şi să-şi dea sufletul Său, preț de răscumpărare 
pentru mulți’’ Mt20:28 şi ,,Ca o oaie spre junghiere 
s-a adus şi ca un miel fără de glas, înaintea Celui ce-L 
tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa; căci s-a luat de pe 
pământ viața Lui! Pentru fărădelegile poporului meu 
a fost adus la moarte’’ Isaia 53:7-8.
Termenul de Triod se referă, aşadar, atât la perioada 
prepascală, împărțită şi ea în trei perioade: 1-Perioa-

da de pregătire pentru post (3 săptămâni); 2-Perioa-
da postului propriu zis (6 săptămâni); 3-Săptămâna 
Mare (a patimilor) cât şi la cartea care se foloseşte la 
slujbe în această perioadă. 
Conform Sinaxarului din Duminica vameşului şi fa-
riseului ,,Triodul a fost întocmit cu înțelepciune şi în 
chipul cel mai bun şi cum se cuvenea de mulți din 
Sfinții si purtătorii de Dumnezeu Părinți ai nostri, 
făcători de cântări, insuflați fiind de Duhul Sfânt’’. 
Aceşti Sfinți Părinți-Cosma al Maiumei, Andrei Cri-
teanul, Teodor Studitul(+826), Iosif Studitul (+830)- 
au alcătuit cântarea triodică, adică în trei ode/strofe, 
pentru a face trimitere la Sfânta Treime, de unde de-
rivă denumirea cărții. Scopul Sfinților Părinți, când 
au alcătuit această carte de slujbă, a fost acela de a 
recapitula întreaga istorie a mântuirii neamului ome-

nesc şi de a elogia nemărginita iubire a lui Dumnezeu 
şi îndelunga Sa răbdare cu noi: ni se aduce aminte 
că am fost creați de El, că prin călcarea poruncii am 
fost izgoniți din rai şi am ajuns să fim robi (conduşi) 
de diavol şi că Fiul lui Dumnezeu şi Cuvântul, prin 
moartea Sa, s-a întrupat din Fecioara Maria ,,pentru 
ca tot cel ce crede în El să nu piară’’ I 3:16;că ne-a ară-
tat modul de a ne resui în rai, prin viețuirea Sa,prin 
smerenia Sa, prin post, prin îndepărtarea de rele şi 
prin celelalte fapte ale Lui; că a Pătimit, a Înviat şi 
s-a suit iarăşi la cer; că a trimis pe Duhul Sfânt peste 
Apostoli; că Fiul lui Dumnezeu a fost predicat pretu-
tindenea de către Apostoli; că aceştia prin predica lor 
au adunat mulțime de sfinți, de la un capăt la altul al 
lumii,înfrumusețând bolta cerească.
Împlinind, în viaţa sa,mesajul Triodului, creştinul va 
putea depăşi egoismul şi să se deschidă spre Dum-
nezeu şi spre alții întru jertfă. Pătruns de cântarea, 
care iarăşi şi iarăşi, îndeamnă la rugăciune, smerenie 
şi pocăință, omul va putea să se restaureze şi să se în-
toarcă la starea cea dintâi, dinainte de păcatul adamic 
cu perspectiva invierii şi petrecerii veşnice cu Hristos 
biruitorul morții şi al iadului.
Vedem, astăzi, multă dezbinare între oameni şi po-
poare. Aceasta nu se va sfârsi câtă vreme omul nu va 
conştientiza pe Dumnezeu cel care este peste toate şi 
scopul lucrării lui Hristos „în mijlocul pământului’’, 
acela de a ne uni într-o singura cântare pe noi înşine 
şi unii pe alții şi aşa împreuna cu îngerii în jurul Prea 
Sfintei Treimi: ,,Mântuire ai lucrat în mijlocul pă-
mântului, Hristoase Dumnezeule; pe cruce ai întins 
preacuratele Tale mâini, adunând toate neamurile 
cele ce strigă: Doamne, Slavă Ție!’’ (Tropar, Ceasul al 
şaselea, luni în prima săptămână a Postului). 

30.270 de euro, 6.500 de lei, 1.650 de  
petarde, un laptop, o tabletă, 6 telefoa-
ne mobile, mai multe arme albe, dar 
şi acte şi chei de la 8 autoturisme au 
fost ridicate de poliţiştii de combatere 
a criminalităţii organizate din Mureş 
şi procurorii D.I.I.C.O.T., în urma ce-
lor 12 percheziţii efectuate în data de 
9 februarie, pentru destructurarea unei 
grupări infracţionale organizate, speci-
alizată cămătărie şi şantaj. Din cerce-
tări a reieşit că, în perioada 2012-2016, 

5 persoane din municipiul Reghin ar fi 
acordat împrumuturi băneşti, cu do-
bândă. Ulterior, personal sau prin alte 
persoane, ar fi intimidat victimele, fo-
losindu-se de ameninţări şi violenţe, 
pentru a recupera sume mult mai mari 
decât cele pentru care le-ar fi acordat 
iniţial. 
În urma percheziţiilor 4 persoane au 
fost reţinute în primă fază pentru 24 
de ore iar împotriva unei persoane s-a 
luat măsura controlului judiciar. An-
cheta a continuat cu prezentarea celor 
5 suspecţi în faţa instanței cu propune-
re de arestare preventivă. În seara de 11 

februarie Tribunalul Mureş a emis or-
din de mandate de arestare preventivă 
pentru 30 de zile în cazul celor patru 
persoane din municipiul Reghin bănu-
ite de cămătărie, şantaj şi constituirea 
unui grup infracţional organizat, Bar-
csa Anton (zis Bănel), Barcsa Anton 
(Gone), Barcsa Rudi şi Frigur Rudi. 

Conform anchetatorilor Clanul Barcsa 
este, condus de Anton Barcsa, care a fă-
cut până acum 27 de victime identifica-
te. Datorită faptului că decizia Instanţei  
de   Judecată nu a fost definitivă, pu-
tând fi contestată în termen de 48 de 

ore. Conform purtătorului de cuvânt a 
Poliţiei Mureşene decizia a fost contes-
tată de aparătorul reghinenilor reţinuţi 
din clanul Barcsa, urmând să facă re-
curs împotriva hotărârii instanţei în 17 
februarie. 
Pe întreg parcursul procesului penal, 
suspecţii şi inculpaţii beneficiază de 
drepturile şi garanţiile procesuale pre-
văzute de Codul de procedură penală, 
precum şi de prezumţia de nevinovăție, 
au precizat reprezentanţii DIICOT 
într-un comunicat de presă.
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ŞTIRI

Este asigurarea pe care o face fostul 
ministru al Sănătății, liberalul Eugen 
Nicolăescu, care a declarat că Româ-
nia nu a avut, din păcate, programe 
de prevenție stabile şi coerente în do-
meniul sănătății. El argumentează că 
proiectul de lege privind prevenția 
în sănătate este un proiect care are în 
vedere să îi ajute pe oameni să nu se 
îmbolnăvească. ”Prevenția constă în 
medicație, constă în informare, con-
stă în servicii medicale specializate de 
prevenție, astfel încât fiecare cetățean, 
indiferent că este asigurat sau neasi-
gurat, să poată să beneficieze de un 
asemenea tratament specialist. Româ-
nia, din păcate n-a avut programe de 
prevenție stabile, coerente şi la un ni-
vel care să acopere toată populația, cu 
o excepție, cel din 2007-2008 intitulat 
de presă ”analiză gratuită”, care din pă-
cate n-a mai continuat. Dacă am con-
statat aceste lucruri, ca urmare a con-
sultării, de către Organizația Femeilor 
Liberale, a multor mii de cetățeni, am 
ajuns la concluzia că e nevoie să facem 
o lege care să fie peste timp, arată Eu-
gen Nicolăescu. El speră că, odată le-
gea adoptată, indiferent dacă vine un 
guvern sau pleacă alt guvern, acela să 
respecte prevederile legale şi să inclu-
dă populația în prevenție. Nicolăescu, 
care este unul dintre inițiatorii proiec-
tului, a ținut să precizeze că sancțiunile 
se vor aplica abia peste 5 ani, astfel că 
reacțiile apărute în presă în ultimele 
ore sunt exagerate şi rău intenționate: 
”Cine a lansat acest mesaj, l-a lansat cu 
rea intenție. Noi spunem acolo că după 
5 ani putem gândi să aplicăm sau nu, să 
spunem nişte măsuri coercitive  pentru 
cei care refuză în scris după ce au fost 
înştiințați, deci după ce ştiu despre ce 
este vorba”, a asigurat Eugen Nicolăes-

cu. 
Preşedintele Comisiei pentru sănăta-
te şi familie din Camera Deputaților, 
Florin Buicu, spune că este un proiect 
legislativ scos de la naftalină de fostul 
ministru Eugen Nicolăescu, pe care 
social-democrații îl resping cu tărie. 
”E un proiect care 80% vorbeşte des-
pre înființarea unei agenții şi mai puțin 
despre oameni şi despre prevenție, iar 
prevenția în România nu înseamnă 
numai screening. Proiectul Partidului 
Național Liberal, în momentul în care a 
fost înaintat spre dezbatere, la articolul 
8 avea următoarea referire: ”În teme-
iul prezentei ordonanțe de urgență…”, 
deci cu alte cuvinte, e un proiect pe 
care domnul Eugen Nicolăescu l-a scos 
de la naftalină, din vremea cât a fost 
ministru. PSD nu poate să fie de acord 
ca pacienții cu cancer sau pacienții cu 
boli grave să nu aibă posibilitatea să fie 
tratați din Fondul de asigurări de sănă-
tate sau din programele Ministerului 
Sănătății ”, a declarat Florin Buicu.

Prevenția condamnă la 
moarte pacienţii bolnavi 
de cancer

Asociația Română de Cancer, filiala 
Mureş, atrage atenția autorităților că 
boala nu poate fi prevenită, ci doar 
tratată, dacă se depistează la timp. Mai 
mult, susține preşedintele Asociației, 
Ionela Ciotlăuş, sistemul de sănăta-
te românesc nu poate suporta ceea ce 
îşi doresc inițiatorii acestei legi. ”As-
tăzi sistemul sanitar românesc nu este 
pregătit pentru a obliga oamenii la 
investigații, decât contra cost la privat. 
Ştim foarte bine că în sistemul public, 
pentru orice tip de investigație, există 
listă de aşteptare şi pacienții deja bol-
navi, diagnosticați, nu reuşesc să ajun-
gă din timp la aceste investigații, cu atât 
mai mult cei sănătoşi. Lipsa asistenței 
medicale, prevăzută în viitoarea lege 
a prevenției, încalcă dreptul la viață 

şi la sănătate, un drept constituțional 
care nu poate fi condiționat de o lege 
a prevenției”, susține Ionela Ciotlăuş, 
care a mai arătat că nici bolnavii de 
cancer nu beneficiază de investigațiile 
minime necesare. De exemplu, un pa-
cient diagnosticat de cancer în urma 
unei biopsii, beneficiază gratuit de o 
investigaţie CT, dar are nevoie şi de un 
examen RMN şi de un exament PET 
CT, care nu sunt decontate de stat.

Lege controversată

Românii care refuză să participe la pro-
gramele naţionale de prevenţie în sănă-
tate ar putea fi obligaţi să suporte, par-
ţial sau total, costurile tratamentelor, în 
cazul în care se îmbolnăvesc. Mai mulţi 
parlamentari liberali au depus o iniţi-
ativă legislativă în acest sens, iar pro-
iectul se află în dezbatere publică până 
la 1 martie. Iniţiatorii asigură că dacă 
legea va fi adoptată, cetăţenii vor avea 
dreptul să fie informaţi şi să primească 
gratuit serviciile de prevenţie, pentru 
a învăţa să devină responsabili faţă de 
propria sănătate. Ei susţin că aceste 
programe vor fi finanţate de la bugetul 
de stat şi nu din banii asiguraţilor.
Proiectul de lege prevede că toți 
cetățenii români, precum şi rezidenții 
legali au dreptul de a beneficia de 
programele, măsurile şi acțiunile de 
prevenție, indiferent de calitatea lor de 
asigurat. Toți beneficiarii programe-
lor care contribuie activ la menținerea 
sănătății lor pot beneficia de stimulente 
financiare din partea Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate, stimulente ce 
vor fi transferate într-un cont personal 
de economii. Persoanele care doresc 
să beneficieze de aceste stimulente fi-
nanciare trebuie să îndeplinească cu-
mulativ două condiții, să prezinte o 
stare bună de sănătate sau, după caz, 
să demonstreze că respectă întocmai 
recomandările medicului şi să demon-
streze practicarea activă a unui sport, 
prin participarea la competiții spor-
tive.  Orice cetățean are dreptul de a 
refuza participarea la programele de 
prevenție, dar, în acest caz, spune pro-
iectul de lege, poate suporta, parțial sau 
în totalitate, costurile tratamentului.

Sancțiunile la Legea Prevenției în sănă-
tate se aplică doar în 5 aniPăsările, câinii şi pisicile 

nu mai pot fi comerciali-
zate în piețe

Interdicția a intrat în vigoare la 1 fe-
bruarie şi a devenit operațională ca 
urmare a unui ordin a ANSVSA care 
permite comercializarea în piețe 
doar a cailor, bovinelor, porcine-
lor şi ovinelor. Medicul veterinar al 
Administrației Piețelor Tîrgu-Mureş, 
Cristian Milăşan, spune că astfel se în-
cearcă prevenirea răspândirii unor boli 
care au ca vectori celelalte animale. ” 
Acesta este motivul pentru care, înce-
pând din 1 februarie, acest lucru nu se 
va mai permite. Luna trecută a fost o 
şedință la Direcția Sanitar-Veterina-
ră, referitor la funcționarea târgurilor 
şi piețelor de animale, la care am fost 
convocați şi noi. Piața noastră era au-
torizată pentru vânzarea de păsări şi 
animale mici şi ni s-a comunicat că în 
cel mai scurt timp să punem în aplica-
re acest ordin. Am lăsat să treacă două 
week end-uri pentru ca oamenii să se 
obişnuiască, i-am informat şi prin afişe 
ca şi pe pagina de internet şi de face-
book a societății, am dat comunicate 
în presă. Asta este legea, nu putem să 
facem nimic”, a concluzionat medicul 
veterinar Cristian Milăşan. Pentru ani-
malele de companie, cetățenii au vari-
anta alternativă a magazinelor de profil 
sau se pot orienta spre ofertele online.
(V.R.)

O maşină a luat foc pe DN 
15

În 11 februarie la ora 15:43, a fost 
anunţat un incendiu la un autoturism 
în localitatea Petelea, pe DN 15. La 
intervenție s-a deplasat un echipaj cu o 
autospecială de lucru cu apă şi spumă, 
din cadrul Detaşementului de pompi-
eri Reghin. Cauza probabilă a produ-
cerii incendiului a reprezentat-o cablul 
electric defect, neizolat corespunzător. 
În urma incendiului a ars autoturismul 
în totalitate şi bunurile personale ale 
conducătorului auto. 
(R.M.)

Pagină realizată de:
Vali RUSSU
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Prețul de referință al lemnului falimentează 
producătorii români

ŞTIRI

Aceştia au cerut Guvernului modificări 
privind determinarea preţurilor de re-
ferinţă utilizat la licitații, care avanta-
jează marile companii străine.  
Săptămâna trecută, Guvernul a modi-
ficat şi completat Regulamentul de va-
lorificare a masei lemnoase, clarificând 
modului în care se determină preţu-
rile de referinţă şi preţurile de porni-
re. Vicepreşedintele Comisiei pentru 
Agricultură din Camera Deputaților, 
Cristian Chirteş, a arătat că vinova-
tă este Regia Națională a Pădurilor 
Romsilva, care an de an a impus prețuri 
de 3-4 ori mai mari. ”Până acum, Re-
gia Națională a Pădurilor a greşit fun-
damental în stabilirea acestor prețuri. 
De fapt, este o revenire la stabilirea 
anterioară a prețurilor, aşa cum erau 
ele acum 4 sau 5 ani. Un metru cub de 
lemn pe picior nu poți să-l stabileşti ar-
bitrar, dacă-l scoți de la 100 de metri de 
pe coastă sau de la un kilometru. Ori 
în acest moment, firmele româneşti 
efectiv nu-şi mai permit să cumpere, să 
exploateze şi să valorifice acest lemn”, 
a declarat deputatul Cristian Chirteş. 
Acesta a precizat că un preț mediu la 
răşinoase de exemplu, care în ultimii 
3-4 ani era de 150 de lei mc, prin de-
cizia Regiei Romsilva, ajunsese dublu 

sau chiar triplu în unele locuri. El spe-
ră ca noua lege să devină operațională 
în acest an, şi să se reducă prețurile la 
licitațiile lemnului cu 40-50%. La fine-
le lunii trecute, mai multe organizații 
profesionale din industria lemnului 
au solicitat autorităților deblocarea 
activității din sectorul de profil şi re-
zolvarea problemelor apărute în urma 
licitațiilor organizate de Romsilva. 
Menționăm că din fondul forestier 
proprietate publică a statului admi-
nistrat de Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva, a fost adjudecat până în pre-
zent, la licitaţii şi negocieri, un volum 
de doar 1,5 milioane mc, ceea ce repre-
zintă circa 33% din volumul de peste 4 
milioane mc adjudecat în aceeaşi peri-
oadă a anului de producţie 2015. Acest 
lucru va avea un impact major asupra 
pieţei lemnului din România, afectând 
activitatea economică la nivel naţional.

Piața lemnului, pe punctul 
de a ieşi din impas
O hotărâre de guvern, emisă în data de 
3 februarie în regim de urgență, a mo-
dificat trei articole din prevederile care 
au blocat pentru mai multe luni, piața 
lemnului din România, asta în timp ce 

forestierii se aflau la Braşov în negocieri 
cu reprezentanții autorităților centrale. 
Decizia se află acum în curtea Romsil-
va,  care va trebui să stabilească noi 
tarife. Firmele din domeniu aşteaptă 
până luni, cel târziu, noile reglementări 
pentru a se putea apuca de muncă, spu-
ne preşedintele Asociației forestierilor 
şi producătorilor de mobilă “Mureşul” 
Constantin Chirilescu: ”În regim de 
urgență, Ministerul (Mediului  Apelor 
şi Pădurilor nr.) a modificat trei artico-
le din vechea Hotărâre ca să se deblo-
cheze situația. Punctual, avem articolul 
20 pentru stabilirea prețurilor de por-
nire la licitație, pentru că asta blochea-
ză sectorul actualmente. Ieri a trecut 
în şedința de Guvern, urmează să apa-
ră în Monitorul Oficial, iar Romsilva 
va trece la recalcularea prețurilor de 
referință şi a prețurilor de pornire. De-
ocamdată este bine pentru deblocarea 
sectorului, dar aşteptăm să vedem cum 
calculează Regia Națională a Pădurilor, 
Bucureştiul, aceste prețuri”, a conchis 
Constantin Chirilescu. Blocajul actual 
se datorează unei Hotărâri de Guvern 
care reglementa valorificarea masei 
lemnoase, ce a dus la creşteri necontro-
late ale prețurilor, cu circa 300%.

Apicultorii nu vor să-şi declare stupii de trei ori
Pentru aceasta, ei propun ca în pro-
iectul de lege declararea numărului 
de stupi să se facă doar la primării, şi 
nu la oficiile județene pentru zooteh-
nie. Este vorba de birocrație în plus, 
de costuri şi deplasări suplimentare 
inutile, susțin reprezentanții apiculto-
rilor.  Vicepreşedintele filialei Mureş a 
Asociației Crescătorilor de Albine din 
România, Cristina Cojocaru, a mai 
spus că şi medicii veterinari au evidența 
acestor stupi. ”Suntem nemulțumiți 
că, potrivit acestui nou act normativ, 
se doreşte ca apicultorul să se identi-
fice direct la Oficiul de Ameliorare şi 
Reproducție în Zootehnie şi nu mai 
rămâne această identificare veche, care 
s-a făcut prin asociație, iar asta presu-
pune  o cheltuială în plus. Noi propu-
nem ca identificarea să rămână doar 
la primării, iar acolo există o evidență 
foarte clară cu numărul de familii de 
albine pe care le declară”, a explicat 
Cristina Cojocaru, care a adăugat că, 
oricum, apicultorii îşi declarau deja fa-
miliile de stupi şi la medicul veterinar. 
La rândul său, vicepreşedintele Comi-
siei pentru Agricultură din Camera 
Deputaților, Cristian Chirteş, a pre-
cizat că legislația aceasta este impusă 
de normele europene, la primirea de 
subvenții. Cu toate acestea, el este de 

acord că nu e normal să existe o dublă 
sau chiar triplă înregistrare a stupilor. 
”Chiar ministrul Achim Irimescu a 
recunoscut această mare birocrație, şi 
numai în domeniul declarării – aşa se 
declară orice activitate agricolă în 3 
locuri. Cerințele de înregistrare sunt 
ale Ministerului de Finanțe. Sunt de 
acord că, de 3 ori să mergi în 3 locuri, 
să declari o stupină, nu este ceva nor-
mal.  Întregul PNDR se va modifica 
până la urmă, ca şi modalitatea de în-
registrare. Sunt probleme şi la APIA, 

sunt probleme şi la Direcțiile Agricole 
Județene. În această problemă există 
un proiect de lege pentru simplificarea 
înregistrării, pe care noi îl aşteptăm la 
Cameră”. Cristian Chirteş a explicat 
că, pe de altă parte, mai există o pro-
blemă ce ține şi de Codul Fiscal, fiind 
vizați toți producătorii de carne, lapte, 
cereale sau legume. Este vorba de du-
bla impozitare, atât a persoanei fizice, 
a producătorului, cât şi la primirea ba-
nilor de subvenții, prin asociațiile de 
producători.

Tarifele la salubrizare din 
Tîrgu-Mureş s-ar putea 
înjumătăți

Asta deoarece în data de  4 februarie 
Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal din cadrul Tribunalului Mureş, 
a admis o acţiune în acest sens a fostu-
lui viceprimar, Ionela Ciotlăuş. În acest 
fel, s-a anulat o Hotărâre a Consiliului 
Local municipal din noiembrie 2014, 
prin care tarifele de salubrizare de la 
Tîrgu-Mureş fuseseră dublate. Ionela 
Ciotlăuş a precizat că persoanele  fizice 
şi cele juridice vor fi despăgubite, retro-
activ, cu sumele pe care vreme de peste 
un an le-au achitat la Salubriserv. ”Am 
reuşit să blocăm în instanță derapajele 
Consiliului Local şi ale primarului. În 
urma acestui demers, populația, agenții 
economici şi bugetul local vor recupe-
ra retroactiv tarifele achitate fără te-
mei legal, de la data adoptării acestei 
Hotărâri, şi vor datora tarifele reale, 
anterioare acestei Hotărâri”, a declarat 
fostul viceprimar al Tîrgu-Mureşului. 
Printre altele, menționăm că tarifele 
au fost dublate prin această Hotărâre, 
respectiv la persoane fizice de la 3,89 
lei pe persoană pe lună, la 7,08 lei, iar 
la agenții economici de la 48 lei metrul 
cub la la 98 lei.
Consilierul local Bakos Levente 
recunoaşte că dacă Hotărârea Tribuna-
lului va fi pusă în aplicare, Salubriservul 
va intra în faliment şi nu va avea cine să 
ia gunoiul din casele târgumureşenilor. 
Colaborarea cu Salubriserv este ori-
cum limitată, a observant Bakos Le-
vente, pentru că toată lumea aşteaptă 
deschiderea depozitului ecologic de la 
Sânpaul. ”Mi se pare destul de straniu 
ca o instanță să decidă cât e tariful în 
Tîrgu-Mureş! Aceste tarife au fost sta-
bilite în concordanță cu aprobările de 
la ANRSC. În mod sigur, dacă există o 
asemenea sentință, Salubriservul ori-
cum este în dificultate  financiară, şi 
înseamnă în mod automat că va intra 
în faliment. Probabil că se va formula 
un recurs, oricum în Tîrgu-Mureş co-
laborarea cu Salubriservul este limitată 
la o anumită perioadă, dat fiind faptul 
că aşteptăm cu toții ca noul depozit de 
deşeuri de la Sânpaul să se deschidă”, 
susține Bakos Levente. 
Decizia Tribunalului Mureş nu este de-
finitivă şi poate fi atacată cu recurs în 
termen de 15 zile, se poate citi pe www.
portal.just.ro, dosarul 2409/102/2015, 
în care Ionela Ciotlăuş este reclaman-
tul, iar Consiliul Local Tîrgu-Mureş şi 
primarul municipiului sunt pârâţi.
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