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1. O mică pildă legată de Fluturel şi mitropolia lui ruptă din cea de la Iaşi – 

pamflet publicat de Ziarul de iaşi, pe 8 iulie 

Pentru că, iată, astăzi este sărbătoare cruce neagră în calendarul ortodox, başca fiind şi cinstirea 
icoanei Bunei Vestiri din Ustiug, a icoanei Maicii Domnului din Novgorod şi a icoanei similare din 
Kazan, iată, iubiţi drept-credincioşi, că avem o zi numai bună pentru a readuce în atenţie cel mai 
dezbătut subiect al lunii în rândurile sutanelor negre ori albe, dar şi ale enoriaşilor: o posibilă 
mitropolie la Suceava, prin spargerea celei de la Iaşi.  
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Dintru început, după ce ne-am documentat olecuţă prin ţara lui Fluturel, la oameni informaţi de 
acolo, haideţi să lămurim o chestiune! Cică nimeni de pe acolo nu crede că propunerea liderului 
liberal Fluturel ar fi viabilă şi posibilă. Boon: atunci de ce a lansat-o? 

Păi, lucrurile cică ar sta cam aşa: Fluturel ar fi politic tare în corzi prin judeţ, dar şi în partid, 
după ce cam tătă lumea ştie că adjunctul lui arestat acum două luni pentru o mită de zeci de mii 
de euro era de fapt mâna care lua nu numai pentru el, şi că, mai mult, acel june adjunct era 
crescut de Fluturel ca să îi ia locul în fruntea judeţului, aşa încât tot jupânul să rămână la 
butoane când va pleca pe tarlaua mare a politichiei de la Bucale. 

Din pricina asta, dar şi dintr-o alta de care vom vorbi mai jos, Fluturel, om abil politic, jagardea 
bătrână la dintr-astea, s-a gândit să lanseze în spaţiul public o temă nerealizabilă, dar tare dragă 
multor cercuri sucevene, başca una cu priză în spaţiul public. Ceea ce, iote, omul a cam reuşit, iar 
de situaţiunea lui ingrată, după ce oricum i-a ţâţâit fundul, şi încă îi mai ţâţâie, căci depinde de ce 
spune au ba fostul lui locotenent aflat la zdup, deci iote că situaţiunea lui în public este acuma 
olecuţă mai lejeră. Asta nu schimbă prea mult situaţia de fapt, dar mai avea nevoie de ea şi dintr-
un alt motiv. Iaân cetiţi-l în pulsuleţul următor! 

Planuri mari în grupuri mici 

Vă spuneam că Fluturel îşi pregătea adjunctul ca să-i ia locul în fruntea judeţului, iar acuma 
planurile i-s cam stricate. Hm, şi da şi nu. Cică Fluturel are nevoie să lase om de bază acolo 
pentru că, zice-se, în partid şi-ar fi negociat o plecare triumfătoare la Bucureşti, pe anul viitor, 
odată cu rocada premierilor. 

Cum care rocada? âAu aţi uitat cumva că înţelegerea a fost ca jumate din timpul rămas până la 
alegeri să fie un liberal, apoi alţi aproape doi ani un pesedist? Ei bine, sorocul se va împlini spre 
finele anului. Iar atunci, cică Fluturel şi-ar fi negociat pentru el postul de menistru cel mai bănos 
şi mai influent din Guvern, al Transporturilor, post din care poţi aloca bani frumoşi în anul 
electoral spre teritoriu, dar un post şi din care îţi poţi creşte frumuşel influenţa în partid încât, la 
viitorul congres, cine ştie... 

Ce înseamnă asta pentru Iaşi, pentru ieşeni, pentru A8 şi pentru alte proiecte? Poate nu ştiţi, dar 
Flutur e mare fan al unei alte fantome de infrastructură, mai dihai decât Bacău-Braşov: 
autostrada Nordului, de la Suceava la Carei. Ehe, ce vă spuneam noi... 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-mica-pilda-legata-de-fluturel-si-mitropolia-lui-rupta-din-
cea-de-la-iasi--327883.html 

 

 

2. LIVE VIDEO – Ce este adevărul? Despre adevărul lumesc şi adevărul 

dumnezeiesc discută la BZI LIVE părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea 

Vlădiceni din Iaşi – publicat de BZI, pe 6 iulie 

Joi, 07 iulie 2022, începând cu ora 12:30, părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni 
din Iaşi revine la BZI LIVE. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-mica-pilda-legata-de-fluturel-si-mitropolia-lui-rupta-din-cea-de-la-iasi--327883.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-mica-pilda-legata-de-fluturel-si-mitropolia-lui-rupta-din-cea-de-la-iasi--327883.html
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Tema emisiunii din această săptămână o reprezintă adevărul. 

Ce este adevărul lumesc şi care este adevărul dumnezeiesc? Părintele Calistrat va explica 
urmăritorilor ce înţeleg oamenii prin adevărul pe care şi-l însuşesc, cel relativ, şi cum ar vrea 
Dumnezeu să percepem adevărul absolut. 

Urmăritorii noştri pot adresa întrebări la rubrica comentarii, accesând www.bzi.ro sau, în direct, 
pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare 
producţie media strângând zeci de mii de vizualizări. 

https://www.bzi.ro/ce-este-adevarul-despre-adevarul-lumesc-si-adevarul-dumnezeiesc-
discuta-la-bzi-live-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-4493927 

 

 

3. A apărul nr. 75 al Revistei Ortodoxe ATITUDINI – publicat de Atitudini, pe 8 

iulie 

A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 75 

Comenzi sau Abonamente se pot face completând formularul de aici , la adresa de  

email: atitudini.pv@gmail.com sau la numărul de telefon: 0785 018 852. 

SUMAR 

4 „SFÂNTUL BUCURIEI“, PĂRINTELE EVMENIE SARIDAKIS, UCENICUL SF. NICHIFOR CEL 
LEPROS 

16 SF. EVMENIE SARIDAKIS: „ORIUNDE EXISTĂ DRAGOSTE, DIAVOLUL FUGE, O IA DIN LOC ŞI 
NU SE POATE OPRI“ 

21 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „SUNT ŞI FII BUNI AI NEAMULUI ACESTUIA, CRESCUŢI ÎN 
RUGĂCIUNE“ 

27 PĂRINTELE JUSTIN – TĂMĂDUITOR ŞI ÎN BOALA COVID - MÂNGÂIETOR ŞI AJUTĂTOR ÎN 
RĂBDAREA BOLII 

29 „DA’ CE, EU MĂ DUC ACOLO, SĂ DORM? CE VĂ VĂIETAŢI? EU NU DORM“ 

ÎN BUCURIA RUGĂCIUNII LA POMENIREA DE 9 ANI A PĂRINTELUI JUSTIN 

38 PR. ANDREI BUCLIŞ: „PĂRINTELE JUSTIN ESTE UN SFÂNTLA CARE MĂ ROG ÎN FIECARE ZI“ 

42 ÎN MILA LUI HRISTOS NU EXISTĂ „EU“, EXISTĂ DOAR „TU“  

INTERVIU CU PĂRINTELE IEROMONAH VARNAVA,  

STAREŢUL MĂNĂSTIRII „SF. TEODORA“ DIN TESALONIC 

https://www.bzi.ro/ce-este-adevarul-despre-adevarul-lumesc-si-adevarul-dumnezeiesc-discuta-la-bzi-live-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-4493927
https://www.bzi.ro/ce-este-adevarul-despre-adevarul-lumesc-si-adevarul-dumnezeiesc-discuta-la-bzi-live-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-4493927
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48 IEROMONAHUL SILUAN, STAREŢUL MĂNĂSTIRII ORTODOXE DIN NEW  

MEXICO: „NECAZURILE NU NE POT DESPĂRŢI DE IUBIREA LUI HRISTOS!“ 

56 INTERVIU CU PREASFINŢITUL SAVA, EPISCOP DE MARCA  

ŞI VICAR PATRIARHAL AL BISERICII SÂRBE:  

„SUNT VREMURI TULBURI ACUM, DAR NU E CEVA NOU PENTRU BISERICĂ“ 

62 DEMOSTENE ANDRONESCU:  

„NU POT SĂ MĂ DEZIC DE TRECUTUL MEU PENTRU CĂ CE AM FĂCUT,  

AM FĂCUT CU SUFLETUL CURAT ŞI CU INTENŢII BUNE“ 

70 MARCEL PETRIŞOR: AMINTIRI DIN DETENŢIE  

„AVEAI IMPRESIA CĂ EŞTI ÎNTR-O ATMOSFERĂ DANTESCĂ, CĂ EŞTI ÎN IAD“ 

78 SCHIMONAHUL EFREM ATWOOD DIN ARIZONA – DE LA MOARTEA  

PĂCATULUI LA VIAŢA DUHULUI ÎN ORTODOXIE 

86 NORII DE LÂNGĂ CURTEA NOASTRĂ, RĂZBOIUL DIN UCRAINA 

de Aurelian Chirica 

99 IEROMONAHUL ALEXIE MEDICUL: VIEŢILE SFINŢILOR –  

LAPTELE CU CARE S-A HRĂNIT ACEST NEAM ROMÂNESC 

https://www.atitudini.com/2022/07/revista-ortodoxa-atitudini-nr-75/ 

 

 

4. Primăriţa de Berchişeşti anunţă că un impresionant sobor de înalte feţe 

bisericeşti va oficia sfinţirea Bisericii din Corlata – publicat de SV News, pe 7 iulie 

Primarul comunei Berchişeşti, Violeta Ţăran,  anunţă că un impresionant sobor de înalte feţe 
bisericeşti va oficia sfinţirea Bisericii din Corlata. La ceremonia religioasă care va avea loc 
duminică, 24 iulie, vor participa Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfinţitul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului. ”Vă 
anunţ cu bucurie că, prin voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, duminică 
24 iulie , începând cu ora 8 va avea loc momentul îndelung aşteptat al sfinţirii Bisericii cu hramul 
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril din localitatea Corlata, comuna Berchişeşti.  La ceremonia 
religioasă vor participa Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 
Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfinţitul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un 
impresionant sobor de feţe bisericeşti din tot judeţul Suceava.  Pentru credincioşii noştri, un 
moment deosebit va fi procesiunea de trecere prin Sfântul Altar, ce va avea loc în finalul slujbei 

https://www.atitudini.com/2022/07/revista-ortodoxa-atitudini-nr-75/
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de sfinţire. 

Îl felicit pe părintele Andronic Dănuţ, păstorul bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, pentru 
eforturile de care a dat dovadă în pregătirea acestui eveniment deosebit pentru comunitatea din 
Corlata şi sunt sigură că vom avea o manifestare de înaltă ţinută. Îmi exprim încrederea că bunul 
Dumnezeu ne va oferi o zi frumoasă şi însorită, pentru a onora aşa cum se cuvine această 
sărbătoare binecuvântată. 

Vă aşteptăm cu drag!”, a transmis Violeta Ţăran. 

https://www.svnews.ro/primarita-de-berchisesti-anunta-ca-un-impresionant-sobor-de-inalte-
fete-bisericesti-va-oficia-sfintirea-bisericii-din-corlata/303124/ 

 

 

5. Poliţiştii romaşcani, alături de copiii de la Parohia „Isus, Bunul Păstor” – 

publicat de Ziarul de Roman, pe 7 iulie 

Joi, 7 iulie, poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IPJ Neamţ, 
împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Roman, Serviciul Rutier Neamţ şi specialişti 
ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, au desfăşurat activităţi informativ-
preventive în rândul adolescenţilor care au ales să îşi petreacă o parte din vacanţă la Şcoala de 
vară organizată de Parohia Romano-Catolică „Isus, Bunul Păstor” din Roman, informează IPJ 
Neamţ. 

Astfel, cu scopul prevenirii unor comportamente ce vizează aspecte de discriminare şi excludere 
socială, poliţiştii le-au prezentat copiilor anumite aspecte referitoare la violenţa în unităţile de 
învăţământ, precum şi sfaturi de gestionare nonviolentă a acestora, siguranţa pe internet, 
dispariţii de minori. 

Prin exemple şi situaţii concrete, poliţiştii au expus modalităţi de prevenire a victimizării, în 
cazul unor infracţiuni de furt, tâlhărie sau agresiune fizică, dar şi noţiuni legate de traficul de 
persoane, traficul şi consumul de substanţe interzise. 

Totodată, la data de 6 iulie, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Roman, alături de câinele de 
serviciu Oscar şi copii din cadrul Asociaţiei Rareş Marian, însoţiţi de micuţe patrupede, au fost 
prezenţi alături de copiii din Parohia Sf. Dimitrie din Gâdinţi, prezentând copiilor o demonstraţie 
de dresaj canin şi un exerciţiu de prindere a unui infractor. 

https://www.ziarulderoman.ro/politistii-romascani-alaturi-de-copiii-de-la-parohia-isus-bunul-
pastor/ 

 

 

https://www.svnews.ro/primarita-de-berchisesti-anunta-ca-un-impresionant-sobor-de-inalte-fete-bisericesti-va-oficia-sfintirea-bisericii-din-corlata/303124/
https://www.svnews.ro/primarita-de-berchisesti-anunta-ca-un-impresionant-sobor-de-inalte-fete-bisericesti-va-oficia-sfintirea-bisericii-din-corlata/303124/
https://www.ziarulderoman.ro/politistii-romascani-alaturi-de-copiii-de-la-parohia-isus-bunul-pastor/
https://www.ziarulderoman.ro/politistii-romascani-alaturi-de-copiii-de-la-parohia-isus-bunul-pastor/
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6. Primarul staţiunii Slănic Moldova este noul preşedinte al Rotary Club Bacău – 

publicat de Deşteptarea, pe 7 iulie 

La Hotelul Panoramic, din Slănic Moldova, a avut loc, predarea-primirea mandatului de 
preşedinte al Filialei Rotary Bacău. Mandatul de preşedinte Rotary durează un an şi se preia în 
jurul datei de 1 iulie. În acest an mandatul a fost predat de Cristian Lupu şi a fost preluat de 
Gheorghe Baciu, primarul staţiunii moldave. La ceremonial a venit şi asistentul guvernatorului 
Districtului Rotary 2241 România, Ion Stamate.  

„Doresc ca în perioada de un an a mandatului meu de preşedinte – a spus Gheorghe Baciu – să 
revitalizez Clubul Rotary Bacău, să cartez (să deschid) un club Rotary nou, pentru că Rotary 
International a creat posibilitatea de a se înfiinţa cluburi tematice. Astfel, intenţionez să cartez 
un club pe tematica protecţiei mediului, a biodiversităţii şi economiei circulare. Clubul ar 
cuprinde zona montană, cu membri din oraşele Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti şi Oneşti şi din 
comunele învecinate, de la Ghimeş-Făget în jos pe Valea Trotuşului. Noul club va avea ca misiune 
protecţia mediului şi dezvoltarea sănătoasă, verde, a economiei locale”. 

Între acţiunile de până acum, Rotary Club Bacău a aplicat un proiect pe o durată de patru ani, 
„Rotary plantează”, finalizat în acest an. Astfel, la Slănic Moldova s-a plantat cea mai mare 
suprafaţă de teren luată în primire de cluburile Rotary în România, 13,5 ha. Principalul sponsor 
în acest proiect a fost Romsilva, care a dat puieţii de plantat, dar şi Primăria Slănic Moldova a 
fost unul dintre sponsori. 

La conducerea Clubului Rotary Bacău se vor afla. Alături de Gheorghe Baciu şi Titus Stoica – 
trezorier şi dr. Ciprian Neacşu – secretar. 

Gheorghe Baciu are deja experienţă în structurile asociative încă din anul 2004, când a fost ales 
primul preşedinte al Asociaţiei Habitat for Humanity Comăneşti, apoi preşedinte al Consiliului 
naţional al Habitat Humanity România. Acest ONG a ajutat oamenii care aveau nevoie de locuinţe 
şi de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Este primar de Slănic Moldova în al doilea mandat, iar în 
Clubul Rotary Bacău activează de mai bine de şase ani. „Dorinţa mea – spune Gheorghe Baciu – 
este să ajutăm cât mai mulţi oameni, să fim un suport pentru familiile aflate în nevoie, pentru 
tinerii şi vârstnicii care nu se pot descurca singuri. A ajuta este, de altfel, un principiu Rotary”. 

Clubul Rotary Bacău face parte din Districtul Rotary 2241 România. În judeţul Bacău mai 
activează un club Rotary, în Oneşti. 

https://www.desteptarea.ro/primarul-statiunii-slanic-moldova-este-noul-presedinte-al-rotary-
club-bacau/ 

 

 

7. Procesiune impresionantă la Huşi, cu moaştele Sfintei Chiriachi (FOTO, 

VIDEO) – publicat de Vremea Nouă, pe 8 iulie 

SLUJBĂ CU DOI EPISCOPI… Sărbătoarea ocrotitoarei Catedralei Episcopale din Huşi, Sfânta Mare 
Muceniţe Chiriachi, a început prin slujba Vecerniei Mari şi a Litiei, oficiată de Preasfinţitul Teofil 
de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, în prezenţa 

https://www.desteptarea.ro/primarul-statiunii-slanic-moldova-este-noul-presedinte-al-rotary-club-bacau/
https://www.desteptarea.ro/primarul-statiunii-slanic-moldova-este-noul-presedinte-al-rotary-club-bacau/
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Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor. A continuat cu o impresionantă procesiune cu 
moaştele Sfintei pe străzile din Huşi, la care au participat mii de credincioşi şi preoţi. 

Soborul preoţilor a fost alcătuit din părinţii consilieri de la Centrul Eparhial din Huşi, din părinţii 
protopopi, precum şi din numeroşi preoţi de pe tot cuprinsul Eparhiei. Peste 200 de preoţi şi 
călugări au fost prezenţi. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfânta Mare 
Muceniţă Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huşi, coordonat de diaconul Vlad Mironescu. 
Încă de la începutul zilei, Moaştele Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, alături de Icoana relicvar a 
Sfinţilor ocrotitori ai Catedralei Episcopale, ce conţine un fragment din moaştele Sfântului 
Apostol Petru, au fost aşezate într-un baldachin amenajat în apropierea locaşului de cult, astfel 
încât toţi pelerinii au putut să se închine. Sute de credincioşi din întreaga Episcopie, alături de 
preoţii lor, au ales să fie prezenţi la acest moment de rugăciune şi de cinstire a ocrotitoarei lor. 
La finalul Vecerniei, Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia a enumerat ceea ce putem învăţa din 
întâlnirea cu oamenii sfinţi: 

“Întotdeauna, întâlnirea cu sfinţii ne face foarte mult bine. Poate fi vorba de oameni sfinţi în 
viaţă sau de cei care deja s-au mutat la cele veşnice. Întâlnirea cu ei ne aduce un spor 
duhovnicesc, o insuflare în cele ale credinţei. Sunt cel puţin trei lucruri importante pe care le 
putem învăţa atunci când ne întâlnim cu oamenii sfinţi, cu sfinţii lui Dumnezeu. În primul rând, 
în relaţia omului cu Dumnezeu trebuie să recunoaştem că primatul îi aparţine lui Dumnezeu. El 
este cel care ne-a iubit întâi. Întotdeauna El trebuie să fie pe locul întâi, şi mai degrabă, pe tot 
locul. 

Dumnezeu trebuie să fie iubit din toată inima. Prin această iubire îi iubim şi pe părinţi şi pe fraţi 
şi pe prieteni şi pe duşmani, deopotrivă. Este important să acceptăm că Lui i se cuvine toată 
slava, cinstea şi închinăciunea. Uneori, noi avem tendinţa de a-L face pe Dumnezeu servitorul 
nostru. Mântuitorul S-a făcut servitorul nostru. Totuşi, noi nu trebuie să profităm de această 
umilinţă a Sa. Dacă El s-a purtat aşa cu noi, înseamnă că şi noi trebuie să ne purtăm în acelaşi 
chip cu El, cu foarte multă smerenie şi umilinţă. A-L ruga pe Dumnezeu nu înseamnă a-L şi 
obliga. Sunt mulţi care atunci când nu primesc răspuns la rugăciunile lor, se smintesc şi se 
tulbură. Li se pare că Dumnezeu nu-i aude, nu-i vede, iar unii chiar spun că El nu există, că s-au 
rugat şi nu s-a întâmplat nimic. Rugăciunea noastră nu este pentru ca Dumnezeu să ne audă pe 
noi, ci rugăciunea ar trebui să fie atât de stăruitoare şi de adâncă încât noi să putem auzi glasul 
Lui în inima noastră. (…) Al doilea lucru priveşte viaţa noastră. Primatul trebuie să îi aparţină 
vieţii duhovniceşti. Viaţa duhovnicească ne dă, cu adevărat, bucuria de a trăi. (…) Al treilea lucru 
pe care îl învăţăm sunt faptele bune. Noi punem foarte mare accent pe ce facem noi, pe osteneala 
noastră. Primatul aparţine harului lui Dumnezeu. Nu osteneala noastră este prioritară; nu se 
poate faptă bună fără jertfă, dar primatul îl are harul. Fapta bună este un efect al harului lui 
Dumnezeu. Noi nu ne cumpărăm mântuirea prin faptele bune; ele nu sunt pricină de laudă 
personală, ci pricină de laudă a lui Dumnezeu. Aşa putem răstigni mândria, care ne paşte la tot 
pasul. Ne putem mândri şi cu smerenia”, a punctat Preasfinţitului Părinte Teofil de Iberia, 
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei. De asemenea, Preasfinţia Sa a afirmat 
că sfinţenia este accesibilă tuturor: Când o privim pe Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi, ne gândim 
ce viaţă eroică a avut, ce putere de a înfrunta ispita şi răutatea oamenilor. 

PS Ignatie a mulţumit tuturor celor prezenţi 

Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie a mulţumit Preasfinţitului Părinte Teofil de Iberia, 
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, pentru bunăvoinţa şi 
osteneala pe care a depus-o pentru a veni la sărbătoarea Episcopiei Huşilor. Ierarhul Huşilor a 
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mulţumit, de asemenea, tuturor preoţilor prezenţi, precum şi credincioşilor care au răspuns 
chemării Sfintei Chiriachi: “Trăiesc o bucurie deosebită pentru că suntem atâtea suflete, atâtea 
minţi şi inimi îndreptate înspre cea care este ocrotitoarea Episcopiei Huşilor. Îmi doresc ca, de la 
un an la altul, evlavia faţă de Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi să fie aidoma cinstirii de care se 
bucură Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi sau Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sunt puţine 
catedrale episcopale care să aibă un astfel de tezaur deosebit, moaştele unui sfânt, de aceea, 
pentru noi, este o mare binecuvântare.”, a spus PS Ignatie. A urmat apoi, în sunetul clopotelor, 
procesiunea cu moaştele Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi pe traseul: Catedrala Episcopală – str. 
Mihail Kogălniceanu – str. 1 Decembrie – str. A.I. Cuza (Lukoil) – str. Ştefan cel Mare –  Catedrala 
Episcopală, în dreptul bisericilor de pe traseu făcându-se scurte popasuri de rugăciune. Un 
număr impresionant de creştini, de toate vârstele, alături cei doi ierarhi şi de preoţii din 
cuprinsul întregii eparhii, au însoţit-o pe Sfânta Muceniţă Chiriachi în pelerinajul din inima 
municipiului Huşi. 

https://www.vremeanoua.ro/procesiune-impresionanta-la-husi-cu-moastele-sfintei-chiriachi-
foto-video/ 

 

 

8. Astăzi, PS Ignatie, Episcopul Huşilor împlineşte 46 de ani! – publicat de 

VremeaNouă, pe 7 iulie 

ÎNTRU MULŢI ANI!… Zi mare la Episcopia Huşilor! PS Ignatie sărbătoreşte astăzi  pe Sf. Mare 
Mucenită Chiriachi şi, totodată, ziua sa aniversară.  Împlineşte 46 de ani. Este născut la 7 iulie 
1976, în Bilbor, judeţul Harghita, fiul lui Gheorghe şi al Anei Trif. Episcopul nostru provine din 
tripleti, având încă doi fraţi gemeni, pe Costică şi Nicoleta Trif. 

Preasfinţitul Ignatie a absolvit  Şcoala  Generală în comună natală, Bilbor, în anul 1991. A urmat 
cursurile Colegiului „Mihai Eminescu” din Topliţa, Harghita, ale Seminarului Teologic Ortodox 
„Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia şi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. După 
un stagiu de cercetare bibliografică la mănăştirea benedictină En Călcat, Franţa (1998), şi-a 
continuat formarea profesională la cursurile de Master organizat la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia. A fost admis la cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie „Andrei 
şaguna”, Sibiu, specializarea Patrologie şi Literatură Postpatristică. Studiile doctorale au fost 
continuate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din cadrul Universităţii Bucureşti, 
unde a întocmit şi susţinut teza de doctorat: Sfântul Grigorie Palama şi doctrina despre energiile 
necreate. Preasfinţia Sa este în prezent şi doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
cadrul Universităţii „Ethniko Kapodistriako”, Atena, pregătind o teză de doctorat cu tema 
Contribuţia teologilor români contemporani la dialogul teologic intercrestin, sub îndrumarea 
ştiinţifică a arhim. prof. univ. dr. Nikolaos Ioannidis şi a mitropolitului prof. univ. dr. 
Hrisostomos Savvatos. 

Ales Episcopul Huşilor cu majoritatea de voturi în Sfântul Sinod 

În data de 5 octombrie 2017 a fost ales cu majoritate de voturi (39 din 48 de voturi liber 
exprimate, unul fiind nul) episcop titular al Episcopiei Huşilor, de către Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române. Preasfinţitul Ignatie a fost intronizat în funcţia de Episcop al Huşilor la dată 
de 22 octombrie 2017. Le-a câstigat inima credincioşilor vasluienilor prin bunătataea sa, vorba 

https://www.vremeanoua.ro/procesiune-impresionanta-la-husi-cu-moastele-sfintei-chiriachi-foto-video/
https://www.vremeanoua.ro/procesiune-impresionanta-la-husi-cu-moastele-sfintei-chiriachi-foto-video/
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blajină, sfaturile întelepte, dar mai ales prin faptele sale caritabile. Un om cu o inteligenţă 
sclipitoare şi cu un har mare, cu care a întors credincioşii vasluieni cu faţa spre Dumnezeu! 

https://www.vremeanoua.ro/astazi-ps-ignatie-episcopul-husilor-implineste-46-de-ani/ 

 

 

9. Un bătrân pictor de icoane s-a reprofilat în cultivator de cannabis – publicat de 

Ziarul Evenimentul, pe 8 iulie 

 * fiul său, narcoman înrăit, l-a convins să intre în afacere * tânărul deţinea o cafenea şi o sală de 
jocuri în care comercializa drogurile * procurorii D.I.I.C.O.T. le-au stricat afacerea, le-au confiscat 
marfa şi au pus sechestru asigurator pe banii din conturile celor doi * recolta din 2021 fusese 
atât de bună, încât Andrei nu mai cântărea cantităţile vândute, ci le potrivea din ochi 

Ioan Roman (66 de ani) a absolvit, cu ani în urmă, Şcoala Populară de Artă, unde a învăţat să 
picteze icoane. A lucrat cu mari intermitenţe pe la mânăstirile din Moldova, dar n-a făcut 
vechimea necesară pentru a putea beneficia de o pensie rezonabilă. După divorţul din 2014, s-a 
retras la casa părintească din satul Plopi, comuna vasluiană Buneşti-Avereşti, trăind de pe azi pe 
mâine, din roadele pământului moştenit de la ai săi. 

Fiul său, acum în etate de 37 de ani, a lucrat o vreme în străinătate, a strâns ceva bani, în 2017 s-
a întors în Iaşi, unde a deschis o sală de jocuri şi o cafenea. Afacere profitabilă, dar nu-i ajungeau 
banii, din cauza dependenţei de droguri. Se ocupa şi de traficul de stupefiante, însă câştigurile nu 
erau deloc cele scontate. Decis să facă mai mulţi bani, şi-a convins tatăl să cultive cannabis pe 
tarlaua din spatele casei, l-a învăţat pe bătrân cum să îngrijească plantele, cum să recolteze şi 
cum să depoziteze mugurii de cannabis. L-a lămurit rapid, spunându-i că nu sunt riscuri mari, 
deoarece locuinţa e una izolată, departe de ochii curioşilor. Bătrânul a trecut imediat la treabă. 

A fost confiscat un sac în care erau 3,5 kilograme de frunze de cannabis 

Andrei a început să vină periodic în sat pentru a supraveghea producţia. În vara anului trecut, a 
apărut şi profitul. Andrei aducea la Iaşi cannabisul, ambalându-l frumos, în pliculeţe aşezate 
ordonat, în pungi de cafea de 250 grame. Plasa marfa în cafenea şi în sala de jocuri. 

Vestea s-a răspândit imediat în oraş, Andrei avea preţuri bune, numărul muşteriilor creştea de la 
o zi la alta. Dar, a apărut şi reversul medaliei. Procurorii D.I.I.C.O.T. au aflat de afacere şi au 
trimis un investigator sub acoperire, care să monitorizeze zona şi să cumpere droguri de la 
Andrei.  Când procurorii au socotit că s-au strâns suficiente probe, au trecut la descinderile 
domiciliare. S-a realizat flagrantul, tatăl şi fiul au ajuns în arestul preventiv, cei doi fiind inculpaţi 
pentru trafic de droguri.  

Procesul s-a judecat la Tribunalul Vaslui, magistraţii de acolo dând sentinţa pe 1 aprilie a.c. 
Pictorul de icoane a primit un an şi patru luni, dar cu suspendare. Andrei a fost pedepsit mult 
mai drastic, doi ani cu executare. Plus sechestru asigurator pe conturile bancare şi confiscarea a 
3,5 kilograme de frunze de cannabis, aflate într-un sac de rafie. 

Neîmpăcat deloc cu ideea de a sta atâta vreme după gratii şi nemulţumit ca i-a fost distrusă 

https://www.vremeanoua.ro/astazi-ps-ignatie-episcopul-husilor-implineste-46-de-ani/
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afacerea, Andrei a atacat sentinţa la Curtea de Apel Iaşi. Principalul motiv al contestaţiei a fost 
acela că „nu a urmărit obţinerea de venituri din comercializarea de droguri, cannabisul fiind 
destinat folosirii de către el şi pentru a-l oferi unor prieteni”. Magistraţii nu i-au acceptat 
demersul, decisive fiind declaraţiile mai multor martori, care au spus că recolta din 2021 fusese 
atât de bună, încât Andrei nu mai cântărea cantităţile vândute, ci le potrivea din ochi. 
Cultivatorul de cannabis rămâne în puşcărie şi cu conturile blocate. Sentinţa e definitivă. Marcel 
FLUERARU 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/un-batran-pictor-de-icoane-s-a-reprofilat-in-
cultivator-de-cannabis--217529150.html 

 

 

10. A intrat cu TIR-ul în capela unei biserici. Accident TERIFIANT în Dâmboviţa 

– VIDEO – publicat pe 7 iulie de toată presa 

Un şofer de TIR a pierdut controlul volanului şi a intrat cu el direct în capela unei biserici de pe 
marginea drumului, într-o localitate din judeţul Dâmboviţa. O cameră de supraveghere a 
surprins momentul. 

Accidentul a avut loc pe DN 7, în localitatea Titu din judeţul Dâmboviţa. Şoferul în vârstă de 45 
de ani nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, spun poliţiştii care au intervenit la faţa 
locului. 

După ce a derapat pe carosabil, TIR-ul a derapat, a rupt stâlpul de pe marginea drumului şi a 
intrat direct în capelă. Din fericire, şoferul a scăpat doar cu câteva răni minore însă pagubele 
provocate sunt mari, spun autorităţile locale. 

https://www.realitatea.net/stiri/actual/a-intrat-cu-tirul-in-capela-unei-biserici-accident-
terifiant-in-dambovita-video_62c6f157e878b731cc52d1c9 

https://www.libertatea.ro/stiri/un-tir-a-intrat-cu-viteza-in-capela-unei-biserici-din-titu-
momentul-a-fost-surprins-de-camere-4202581 

 

 

11. Klaus Iohannis condamnă tentativa de asasinat a fostului premier japonez – 

VIDEO – publicat pe 8 iulie de toată presa 

Preşedintele României condamnă tentativa de asasinat a fostului premier japonez Abe Shinzo. 

„Condamnăm cu fermitate împuşcarea fostului prim-ministru japonez Abe Shinzo. În aceste 
momente foarte dificile, gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de el, de familia sa şi de 
poporul japonez!”, a punctat preşedintele român. 

Fostul premier japonez Shinzo Abe se află în stare critică după ce a fost împuşcat la un 
eveniment din oraşul Nara, a anunţat prim-ministrul nipon Fumio Kishida, citat de CNN. 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/un-batran-pictor-de-icoane-s-a-reprofilat-in-cultivator-de-cannabis--217529150.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/un-batran-pictor-de-icoane-s-a-reprofilat-in-cultivator-de-cannabis--217529150.html
https://www.realitatea.net/stiri/actual/a-intrat-cu-tirul-in-capela-unei-biserici-accident-terifiant-in-dambovita-video_62c6f157e878b731cc52d1c9
https://www.realitatea.net/stiri/actual/a-intrat-cu-tirul-in-capela-unei-biserici-accident-terifiant-in-dambovita-video_62c6f157e878b731cc52d1c9
https://www.libertatea.ro/stiri/un-tir-a-intrat-cu-viteza-in-capela-unei-biserici-din-titu-momentul-a-fost-surprins-de-camere-4202581
https://www.libertatea.ro/stiri/un-tir-a-intrat-cu-viteza-in-capela-unei-biserici-din-titu-momentul-a-fost-surprins-de-camere-4202581
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https://www.stiripesurse.ro/klaus-iohannis-condamna-tentativa-asasinat-fost-premier-
japonez_2462040.html 

 

 

12. Părintele Savatie Baştovoi (pe Facebook) – publicat pe 5 iulie 

Naivitatea oamenilor e atît de mare, încît ei continuă să creadă că într-o zi se vor uni într-un 
protest major şi vor schimba mersul lucrurilor.  

Însăşi ideea de biruinţă prin protest este o mare prostie inventată de cei care v-au robit prin 
propria voastră energie luptătoare pe care au folosit-o pentru a-şi detrona rivalii. Înafară de 
acest scop, nimeni nu se poate uni nici măcar cu patru cinci prieteni, nici măcar pentru a face o 
seră de zarzavat din care să mănînce toţi.  

Atît de mult ne-a dezbinat diavolul, încît cei care acum 30 de ani se adunau la claca pentru a face 
casa pentru un consătean nou-căsătorit, acum nu mai pot găsi muncitori nici pe bani.  

Frate cu frate nu poate face împreună un depozit de alimente pentru familiile lor.  

Şi cineva mai crede că o naţiune se poate uni pentru un scop al libertăţii?  

Singura cale de a supravieţui în zilele ce urmează este ca fiecare să găsească măcar 4-5 prieteni 
cu care să facă un plan de unire şi sprijin reciproc: unul cu banii, altul cu munca, altul cu locul de 
păstrare, altul cu rugăciunea, ca să se poată trece de zilele rele, pînă cînd Dumnezeu va pune 
capăt acestei secete duhovniceşti şi materiale.  

Nu mai staţi singuri, ci alipiţi-vă de prieteni şi fiţi prieteni pentru alţii, precum şi Hristos S-a 
făcut prieten pentru noi, venind acolo unde se adună doi sau trei în numele Lui. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5406173009475314&id=100002480054379 

 

 

13. Dumnezeu, C.T.P. şi notele lui informative – opinie publicată de Contributors, 

pe 8 iulie 

Imensul succes de vânzări al cărţii Dumnezeu nu e mort. Interceptări. Note informative (Editura 
Polirom, Bucureşti, 2022)-imens pentru ceea ce înseamnă piaţa românească din domeniu- nu 
poate fi despărţit de vestea concedierii de la Digi 24 a jurnalistului şi scriitorului Cristian Tudor 
Popescu. De valul de solidaritate, dar şi de ură (şi, apropo, sunt în volum destule texte ce 
analizează anatomia şi urâţenia urii) stârnit de scandaloasa decizie de concediere a ziaristului 
de la postul de televiziune Digi 24. Ea rămâne astfel, indiferent că la baza ei se află 
resentimentele unui mic, micuţ jurnalist cu bretele sau încălcarea deciziei stupide ca la acel post 
să nu scape vreo vorbă despre draftul cu legile Securităţii. Între paranteze fie spus, ceva nu e 
tocmai ok cu draftul în chestiune, chiar dacă propagandiştii puteri susţin altceva. Dovadă reacţia 
enervată a preşedintelui Klaus Werner Iohannis din timpul conferinţei de presă de acum câteva 

https://www.stiripesurse.ro/klaus-iohannis-condamna-tentativa-asasinat-fost-premier-japonez_2462040.html
https://www.stiripesurse.ro/klaus-iohannis-condamna-tentativa-asasinat-fost-premier-japonez_2462040.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5406173009475314&id=100002480054379
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zile şi din răspunsurile lui exhaustive. 

Vrem-nu vrem, CTP se vinde, nu e nici pe departe un expirat, ceea ce scrie şi, mai ales, ceea ce 
spune (asta e, trăim în epoca oralităţii!) are efect, trezeşte interes în opinia publică. Adeziuni, 
citări pe nemestecate, critici, proteste, chiar trimiteri la psihiatrie. Lucrul acesta se întâmplă cam 
de la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, atunci când a ajuns şi în media românească moda talk-
show-ului de televiziune. Iar Cristian Tudor Popescu a ştiut ca nimeni altul să transfere asupra 
ziarelor la care a lucrat (Adevărul, Gândul) succesul înregistrat pe sticlă în Milionarii de la 
miezul nopţii.  

Nu, CTP nu a descoperit apa caldă, lucrul acesta întâmplându-se şi în Occident. Dovadă fiind 
analiza lui Pierre Bourdieu din volumul Despre televiziune, apărut şi în româneşte cu ceva 
vreme în urmă la editura bucureşteană ART. 

Cine a urmărit cu relativă consecvenţă apariţiile de vinerea seara, de la Digi 24  ale scriitorului şi 
jurnalistului, a putut băga de seamă fără a face cine ştie ce eforturi deosebite că strategia lui CTP 
a rămas aceeaşi. Ideile exprimate cu o oarecare încăpăţânare pe sticlă (ziaristul s-a încăpăţânat 
foarte adesea să se lanseze şi în demonstraţii fizico-matematice, şi în interpretarea unor texte 
foarte puţin accesibile telespectatorilor cu inteligenţă şi cultură medie şi a făcut-o ştiind mai 
mult ca sigur că pierde audienţă, însă fiind şi convins că va putea să o recupereze câteva minute 
mai încolo) s-au regăsit a doua zi în Republica. Textele publicate acolo reprezentând, cu mici, cu 
foarte puţine excepţii, materia primă a cărţii de la Polirom. 

Cine cunoaşte toate acestea se va mira, cred, mai puţin la vederea titlului volumului – CTP nu 
cred că vrea să polemizeze aici cu Nietzsche, rămâne pe mai departe un ateu convins, un ateu cu 
apetit pentru controverse şi frumuseţea contradicţiei ( a se vedea textul despre învierea 
periodică a lui Iisus şi a constatărilor în consecinţă- dar şi când va observa că pe coperta a patra 
a acestuia figurează un citat din Iov. În repetate rânduri, scriitorul mărturisind că, în serile de 
dinaintea marilor sărbători ale creştinătăţii şi nu doar atunci, reciteşte pasaje din Cartea sfântă. 
Asta neîmpiedicându-l ca doar câteva zile mai târziu să se ia la trântă cu tot felul de feţe 
bisericeşti. Fie ele Prea Fericitul Daniel Ciobotea sau informatorul Securităţii, Teodosie, 
cunoscut sub numele de cod Mache. 

Notele informative din cartea de acum a lui Cristiian Tudor Popescu se referă- cele mai multe- la  
întâmplări din vremea pandemiei. Sunt ironice, autoironice, triste, groteşti. Precum aceea 
datorată, sau mai corect spus, pusă în seama informatorului Colea. Altele tratează subiectul 
războiului din Ucraina. Sunt şi note ce ne întorc în vremea Revoluţiei şi la întâmplări din 
redacţia Adevărului din lunile agitate de imediat de după. Mă gândesc la povestea cu insipidul 
corector Talpă sau la aceea cu infinit mai proeminentul Darie Novăceanu. Care în spiritul şi, 
probabil, şi la ordinul lui Ion Iliescu, a decretat că ţara are nevoie de linişte. Ni se reaminteşte 
povestea ambasadorului Michael Guest care nu s-a purtat defel americăneşte în cazul istoricului 
Kurt Treptow. cum vor face alte excelenţe  washingtoniene în cazul crimei ce l-a avut drept 
victimă pe rockerul Teo Peter. Ni se readuce în atenţie figura malefică a patriotului naţionale 
Corneliu Vadim Tudor. “Ură pură a omului faţă de om”. Nu lipsesc nici câteva originale, adică 
atipice cronici de film. 

Textele lui Cristian Tudor Popescu Dumnezeu nu e mort. Interceptări. Note informative sau, mă 
rog, cele mai bune dintre ele, se situează la limita dintre gazetărie şi literatură. Ele mi se par a fi 
şi cele mai rezistente. Nu trebuie aşadar să îi mire pe aceia care citesc această recenzie că, în 
opinia mea, adică în topul preferinţelor mele se află acelea ce surprind momente din viaţa şi 
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opera unor artişti şi scriitori. Vrând-nevrând ele m-au dus cu gândul la textul, republicat, cred, în 
Vremea mânzului sec, despre poetul Cristian Popescu. Un superb omagiu adus poetului şi 
prieteniei. Despre prietenie este vorba şi aici. Despre prietenia compromisă cu Mircea 
Cărtărescu. Despre contradicţii în cazul atât de nărăvaşului şi genialului Lucian Pintilie. Despre 
iertarea greşelilor şi funcţiile gazetăriei în textul despre tragedia lui Ştefan Augustin Doinaş şi a 
soţiei sale, balerina Irinei Liciu. Despre Ovid S. Crohmălniceanu, criticul iniţial proletcultist şi 
rolul lui benefic din anii 80 şi exilul de la Berlin. Despre evoluţiile/involuţiile lui Marin Sorescu.  
Despre generozităţile cu schepsis ale lui AdrIan Păunescu. Despre care vorbeşte şi Dorin 
Tudoran în dialogurile lui cu Robert Şerban din cartea Numai copilăria e glorioasă.   

Clar. CTP rămâne acelaşi. Un neiertător. Iar rolul lui în societatea românească e departe de a se fi 
încheiat, odată cu nevolnica decizie a celor de la Digi. 

Cristian Tudor Popescu- DUMNEZEU NU E MORT: Interceptări. Note informative, Editura 
Polirom, Iaşi, 2022 

https://www.contributors.ro/dumnezeu-c-t-p-si-notele-lui-informative/ 

 

 

14. Valerian Stan: Iuda se va mântui, oare? Situaţiunea (CXXXVI) – opinie de 

Valerian Stan publicată de Active News, pe 7 iulie 

Cu privire la întrebarea dacă lui Iuda  îi va fi iertat păcatul trădării Domnului şi Învăţătorului Său 
Iisus Hristos, Sfântului Nicolae Velimirovici ne învaţă, în esenţă, că nu această întrebare trebuie 
să ne preocupe, ci să ne îngrijim cum să ne mântuim fiecare sufletele noastre. Şi continuă 
Sfântul: "Tu acum Îl ispiteşti pe Dumnezeu şi întrebi dacă El doreşte să ierte şi să mântuiască 
duhurile din iad. Încerci milostivirea lui Dumnezeu, aşa cum au făcut evreii, încercându-I 
puterea pe Gologota şi zicând: <Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe Cruce!>. Pentru 
ispitirea lor, evreii au primit plată pe măsură în lumea aceasta. Deci, păzeşte-te şi tu, ca să nu 
primeşti răsplata celor de aceeaşi cugetare cu Iuda!” După care ne aminteşte că Mântuitorul "de 
multe ori l-a înştiinţat pe Iuda să lase calea cea rea, dar el a rămas nepocăit. Mântuitorul Iisus 
Hristos a arătat faţă de el aceeaşi grijă şi iubire ca şi faţă de ceilalţi ucenici, dar el a răspuns la 
iubire cu ură. Fiul lui Dumnezeu a îngenuncheat şi i-a spălat picioarele cu puţin înainte de 
trădare, şi cu mâna Lui i-a oferit o bucată de pâine înmuiată în sare. Cu pâine şi sare noi îi 
primim pe invitaţii de rang înalt. Mântuitorul nostru, blând şi smerit, a vrut să înalţe demnitatea 
lui Iuda, şi de aceea i-a oferit pâine şi sare. L-a dăruit cu pâine şi sare, chiar înainte de trădare. 
Iuda a luat mâna lui cu pâinea şi sarea din mâna Fiului lui Dumnezeu, le-a primit cu mâna, dar le-
a respins cu inima, dispreţuindu-le. Omul muritor a respins iubirea lui Dumnezeu Cel nemuritor. 
De aceea, la Cina cea de Taină, Dumnezeu l-a respins deplin şi, <după ce a luat pâine, atunci 
satana a intrat în el>. Din acel moment, omul şi ucenicul de dinaintea lui Iisus Hristos a fost şters 
din catastiful oamenilor şi trecut în rândul cetelor duhurilor din iad." În sfârşit, rămâne însă şi 
părerea de rău de final a lui Iuda pentru ce a făcut, părere de rău care nu l-a mai putut ajuta cu 
nimic de vreme ce, stăpânit de satana, a deznădăjduit şi s-a spânzurat. Iar dacă în rugăciunile 
noastre particulare ne vom ruga, de exemplu, "Pentru toţi cei adormiţi de la Adam şi Eva şi până 
astăzi", Dumnezeu va face ce ştie El mai bine şi în acest caz. 

*Faptul că, între mai multe altele, viitorul suveran al Marii Britanii deţine (mici) proprietăţi în 

https://www.contributors.ro/dumnezeu-c-t-p-si-notele-lui-informative/
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România constituie de asemenea un important atu pentru noi, mai ales în vremuri nu tocmai 
predictibile precum cele prin care trece Europa. 

*"Andra a şocat pe toată lumea." Pe net nu mai poţi da un singur click fără să citeşti mereu şi 
mereu fraza asta exasperantă. Al cărei rost l-am desluşit în sfârşit adineauri. Tipa e o fomistă de 
talia lui Esca, şi soţie a lui Măruţă de la Pro TV - un alt fomist şi el, cu toţii nişte mediocrităţi, 
obişnuite să scoată 10.000 de euro şi dintr-un simplu pârţ. Şi cum a şocat Andra pe toată lumea? 
Se pretinde că la nu ştiu ce emisiune diva a fost deocheată din cauza unui pretins decolteu mai 
generos din care se pretinde că s-ar fi iţit nişte ţâţe mari. Valoare, taică, îţi dai seama... 

*Tristeţea şi achedia (descurajarea, lehamitea, toropeala), două boli grele ale sufletului, vin din 
lâncezeala în ne-iubire. Să ne ridicăm, deci, la rugăciune şi la fapte bune! 

*Pe Facebook primesc într-o zi cam zece invitaţii ale unora să le apreciez pagina; oameni care 
nu-s siguri dacă-s deştepţi sau proşti. 

*Pentru un timp până şi Enescu s-a dat cu comuniştii (de exemplu deputat pe lista lor); a făcut-o 
şi pentru că soţia sa era o materialistă atroce ce-şi trata soţul, mereu cinstit în chip deosebit de 
Casa noastră regală, ca pe un trofeu banal. Dar şi atâtea alte spirite înalte, de aici şi de aiurea, s-
au întovărăşit de-a lungul timpului fie cu comunismul, fie cu nazismul ori cu alte orori ale 
istoriei. Iată de ce atunci când mă gândesc la asemenea adevăruri îmi vine să spun că toată 
muzica, tot cuvântul scris si toată arta acestei lumi nu sunt decât un surogat menit să dezmierde 
un om surogat şi el. Asemeni mie şi tuturor - vai nouă -, oameni căzuţi prin neascultare şi răutate 
de la faţa Creatorului. Şi nimic vrând să înţelegem nici mai apoi, şi căruia I-am mai şi trădat şi 
răstignit Fiul. 

https://www.activenews.ro/opinii/Valerian-Stan-Iuda-se-va-mantui-oare-Situatiunea-CXXXVI-
175086 

 

 

15. Conflict religios: Nicaragua expulzează călugăriţele unui ordin fondat de 

Maica Tereza – publicat de Mediafax, pe 7 iulie 

Nicaragua le-a expulzat pe călugăriţele Maicii Tereza în cea mai recentă campanie de represiune 
asupra organizaţiilor din ţară care se opun preşedintelui Daniel Ortega. 

Călugăriţele din ordinul fondat de Maica Tereza au părăsit Nicaragua după ce organizaţiei lor i-a 
fost retras statutul legal.  

Ele au fost escortate de poliţie până la graniţă şi au trecut pe jos în ţara vecină, Costa Rica. Presa 
locală a anunţat că 18 călugăriţe de la organizaţia Misionarele Carităţii au fost conduse la graniţă 
într-un autobuz escortat de oficiali din domeniul migraţiei şi ofiţeri de poliţie.  

Organizaţia lor se numără printre cele mai recente asociaţii care au fost închise ca parte a unei 
măsuri de reprimare a celor care se consideră că se opun preşedintelui Daniel Ortega.Biserica 
Catolică a vorbit deschis despre încălcările drepturilor omului în Nicaragua.  

Grupul Misionarele Carităţii a fost lipsit de statutul său legal la 28 iunie de către parlamentul 

https://www.activenews.ro/opinii/Valerian-Stan-Iuda-se-va-mantui-oare-Situatiunea-CXXXVI-175086
https://www.activenews.ro/opinii/Valerian-Stan-Iuda-se-va-mantui-oare-Situatiunea-CXXXVI-175086
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nicaraguan, unde membrii partidului sandinist al preşedintelui Ortega sunt majoritari.  

Călugăriţele lucrau cu cei săraci din Nicaragua din 1988 şi conduceau o grădiniţă pentru copii, o 
casă pentru fete abuzate şi abandonate şi un azil de bătrâni.  

Un departament guvernamental care supraveghează organizaţiile neguvernamentale a acuzat 
asociaţia măicuţelor că „nu şi-a îndeplinit obligaţiile" de a declara provenienţa fondurilor.  

Peste 200 de organizaţii au fost închise în Nicaragua începând din 2018 pentru că ar fi încălcat 
noile legi stricte privind finanţarea.  

Tensiunea dintre guvernul lui Daniel Ortega şi Biserica Catolică există încă de când clerul a 
adăpostit studenţii care protestau faţă de preşedintele Ortega în timpul unui val de mişcări 
antiguvernamentale din 2018.  

https://www.mediafax.ro/externe/conflict-religios-nicaragua-expulzeaza-calugaritele-unui-
ordin-fondat-de-maica-tereza-20982626 

 

 

16. Biserica Sârbă şi autorităţile muntenegrene vor semna în curând un acord – 

publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) pe 8 iulie 

Patriarhul Derbiei Porfirie şi prim-ministrul Muntenegrului Dritan Abazović au convenit să 
semneze un acord cu privire la poziţia Bisericii Ortodoxe Sârbe în ţară. 

Patriarhul Serbiei Porfirie şi prim-ministrul Muntenegrului Dritan Abazović au discutat despre 
pregătirile pentru semnarea unui acord între Biserică şi stat la 30 iunie 2022 la Palatul 
Patriarhal din Belgrad, transmite serviciul de presă al Patriarhiei Sârbe. 

"În toate ţările există acorduri care reglementează obligaţiile statului faţă de comunitatea 
religioasă, dar bineînţeles, şi obligaţiile comunităţii religioase faţă de stat. Implimentarea 
acordului sus menţionat în Muntenegru a început în 2012. Apoi au existat tergiversări, au 
survenit probleme şi mulţumită lui Dumnezeu, anul trecut am ajuns în faza finală", a spus 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe, adresându-se jurnaliştilor după întâlnire. 

Potrivit Patriarhului Porfirie, textul acordului poate fi adoptat după aprobarea de către Sfântul 
Sinod. 

"Dacă Dumnezeu va permite ca totul să se facă aşa cum trebuie, vom ajunge la un acord asupra 
datei semnării, iar finalizarea acestui acord ar putea deveni momentul culminant al normalizării 
relaţiilor dintre statul Muntenegru şi Biserica noastră, deci am intrat anul trecut în faza finală", a 
adăugat Întâistătătorul Bisericii Sârbe. 

Dritan Abazović şi-a exprimat, de asemenea, încrederea că acordul va fi semnat în curând şi că 
adoptarea lui va proteja atât interesele Bisericii Ortodoxe Sârbe, cât şi ale statului, "care, după 
cum ştim, este laic şi nu vrea să se amestece în treburile interne ale oricărei comunităţi 
religioase". 

https://www.mediafax.ro/externe/conflict-religios-nicaragua-expulzeaza-calugaritele-unui-ordin-fondat-de-maica-tereza-20982626
https://www.mediafax.ro/externe/conflict-religios-nicaragua-expulzeaza-calugaritele-unui-ordin-fondat-de-maica-tereza-20982626
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"A sosit momentul să acţionăm într-un mod diferit şi să oferim o şansă reconcilierii spre 
beneficiul tuturor", a spus prim-ministrul muntenegrean. 

Acordul pe care Patriarhul şi Premierul urmează să-l semneze este menit să reglementeze 
relaţiile dintre statul Muntenegru şi Biserica Ortodoxă Sârbă. 

UJO a raportat mai devreme că cele două părţi şi-au declarat deja disponibilitatea de a semna un 
acord în primăvara anului 2021, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 

https://spzh.news/ro/news/89322-serbskaja-cerkovy-i-vlasti-chernogorii-podpishut-dogovor-
v-blizhajsheje-vremya 

 

 

17. Avorturile în SUA – decizie istorică: Ce trebuie să facă ortodocşii? – p. Iosua 

Trenham – publicat de chilieathonita.ro pe 8 iulie 

Vizionaţi-l pe părintele Iosua Trenham făcând o analiză la cald (şi la propriu şi la figurat – 
vorbeşte din maşină, nefiind acasă) referitor la decizia epocală a Curţii Supreme a SUA care a 
revocat decizia care permitea avortul la nivel federal. Hotărârile privind avortul vor fi luate de 
fiecare stat în parte. Un cuvânt extraordinar care merită vizionat! 

Felicitări tuturor acelora care au muncit şi s-au rugat cu credinţă în aceşti ani pentru sfârşitul 
consfinţirii avortului în Constituţia Statelor Unite. Astăzi este o zi minunată, 24 Iunie 2022. 
Curtea Supremă a Statelor Unite a răsturnat infama tiranie de 50 de ani a deciziei în cazul ”Roe 
împotriva Wade” , această îngrozitoare ruşine a jutiţiei, acest atac asupra Constituţiei Statelor 
Unite, această impunere a politicii de a reduce la tăcere dezbaterea în legătură cu cea mai 
importantă şi controversată problemă morală în Statele Unite ale Americii. 

Puţină istorie 

În 1973, Curtea Supremă a Statelor Unite a exclus tema avortului ca fiind ceva ce poate fi 
dezbătută într-un cadru educativ şi pozitiv, în care fiecare stat este liber să-şi ia propriile decizii 
cu privire la legitimitatea sau ilegimitatea omorârii copiilor nenăscuţi în pântecele mamelor lor. 
Atunci, în shimb, Curtea a inventat a pretins drept la avort. În decizia de astăzi, care a fost o 
decizie de 5 la 4, Samuel Alito şi cei care au scris decizia pentru Curte, se spune clar că în 
Constituţia Statelor Unite nu scrie nicăieri despre avort şi nu oferă niciun drept pentru avort. Nu 
există un asemenea lucru în Constituţie.  

De aceea judecătorii au eliminat tirania ilegală a cazului ”Roe Impotriva Wade” şi a retrimis 
această controversă acolo de unde a început, adică la statele uniunii. Acum statele pot şi vor 
decide pentru ele însele dacă vor fi civilizate sau nu, de vor ţine legea morală a lui Dumnezeu, 
sau să continue să trăiască şi să actioneze ca barbari, ca dragul meu stat California care decide să 
intensifice barbaria în legătură cu avortul, dar, se pare, că guvernatorul şi Partidul Democrat nu 
au nimic de preţ atunci cand mamele sunt lăsate să-şi omoare proprii copii în pântece. 

Situaţia de azi 

Astăzi, trei judecătorii dintre cei mai liberali – Sotomayor, Breyer and Kagan – au menţionat în 

https://spzh.news/ro/news/89322-serbskaja-cerkovy-i-vlasti-chernogorii-podpishut-dogovor-v-blizhajsheje-vremya
https://spzh.news/ro/news/89322-serbskaja-cerkovy-i-vlasti-chernogorii-podpishut-dogovor-v-blizhajsheje-vremya
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poziţia lor că dacă o femeie nu are dreptul să omoare fătul său nenăscut nu poate fi un cetăţean 
liber şi egal al SUA. Ce!? Formidabilă şi ridicolă afirmaţie! Să crezi că tu ar trebui să aperi dreptul 
unei mame să-şi omoare propriul copil nenăscut, pentru a fi un cetăţean liber! În fapt, noi putem 
spune contrariul: cine face acest lucru arată că este sclav, un absolut sclav. 

Vreau să subliniez în această zi a bucuriei, şi sper ca fiecare dintre voi să vă închinaţi, să mergeţi 
să vă rugaţi şi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu în zilele care urmează. Mulţumim Doamne pentru 
schimbarea acestei legi imorale! Noi ne-am rugat lui Dumnezeu să pună capăt acesteia. Este o 
mare victorie, cea mai semnificativă pentru dreptul la viaţă în viaţa mea. Este o mare, mare 
realizare, iar Dumnezeu ne-a miluit! Să-i mulţumim lui Dumnezeu şi în perioada următoare 
pentru a continua lupta şi la nivelul fiecărui stat, unul câte unul, pentru protecţia nenăscuţilor şi 
pentru protecţia integritaţii femeilor. 

Sfântul Ioan Botezătorul 

Vreau să luaţi aminte cum pronia dumnezeiască a lucrat în această decizie care a fost luată pe 24 
iunie! Astăzi, pe 24 iunie, se întămplă să sărbătorim naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar asta 
merită evidenţiat. Să ne amintim că Sfântul Ioan a fost născut în timpul unei măcel criminal. Irod 
măcelărea copii şi mama lui Ioan, Sfânta Elisabeta, a fugit cu el, iar tatăl său, Zaharia preotul, a 
fost omorât între templu şi altar, sângele său de pe podea mărturisind împotriva intenţiei 
criminale a lui Irod. Astfel, viaţa lui Ioan a fost salvată pentru că mama sa a fugit in deşert, 
ascunzăndu-se într-o peşteră, şi unde Elisabeta a murit la scurt timp după aceea iar Ioan a fost 
crescut în deşert. 

Deci, primul lucru la care să luam aminte este că Ioan a fost născut în timpul unui regim criminal 
de omorâre a copiilor, similar cu ceea ce vedem în ultimii 50 de ani in Statele Unite şi, 
bineînţeles, noi am propagat acest avort ridicol şi fără sens ca fiind un drept, un drept al omului, 
peste tot în lume. De subliniat lucrarea proniei cereşti prin aceea că Înaintemergătorul şi 
Botezătorul Ioan a fost trimis, aşa cum ne spune profetul Maleahi, ca ”să prefacă inimile taţilor 
faţă de copii lor.” Bineînţeles că aceasta trebuie să se întâmple aici. 

Ideologia avortului 

În fapt, aceasta este fundaţia gândirii despre avort şi de susţinere a acestuia, banalizarea actului 
sexual, folosirea acestuia de către bărbaţi fără a-şi lua responsabilitatea pentru consecinţele 
pornirilor sexuale, care înseamnă copii, de care bărbaţii doresc numai sa scape, dar şi femei care 
doresc să scape de fructul practicilor lor sexuale. În realiate, este timpul ca inimile taţilor să se 
întoarcă la copii lor. iar sentimentul paternităţii să crească. Nu există altă soluţie la lumea căzută 
occidentală şi seculară pentru crimele, violenţa şi distrugerea familiei înafară ca bărbaţii să-si 
asume responsabilitatea pentru vieţile copiilor, a nevestelor lor, a femeilor şi a copiilor lor. 
Faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este acel om care aduce inima taţilor alături de copiii lor, mă 
face să cred că acesta este modul în care ar trebui să ne rugam, să căutăm să-i urmăm exemplul 
şi să urmăm profeţiei sale. 

Deci, să-I aducem laudă Domnului nostru care a făcut ca aceea decizie hidoasă în cazul ”Roe 
împotriva Wade” să fie anulată în ziua sărbatoririi naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Este 
timpul ca noi să continuăm pocăinţa noastră şi să facem penitenţă. Şi nu numai prin munca de a 
răsturna aceste legi locale şi a apăra pe cei care sunt fără nici un fel de apărare, cum sunt cei care 
sunt nenăscuţi, şi a susţine femeile care trec prin crize în timpul sarcinii. 
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Pocăinţă 

De asemenea, putem să continuăm pocăinţa noastră şi să facem penitenţă pentru cei aproape 50 
de ani criminali, o jumătate de secol. Putem să facem asta prin acceptarea responsabilităţii şi 
îmbrăţisarea vieţii de familie. Haideţi să ne ridicăm, sa fim curajoşi! Haideţi să fim alături unul 
de altul! Haideţi să alegem să ne iubim partenera noastră pentru a face angajamentul sacru al 
căsătoriei şi să accepte copii care, prin pronia Sa, Dumnezeu ni-i dă şi apoi să petrecem viaţa 
noastră crescându-i, iubindu-i, întreţinându-i ca cel mai mare obiectiv care ne este dat. Şi asta nu 
ca ceva ce facem atunci când suntem acasă şi nu la serviciu.  

Serviciul există pentru constituirea, formarea şi susţinerea vieţii de familie şi procrearea de 
copii. Haideţi să punem priorităţile la locul lor! Să construim o societate a vieţii în naţiunea 
noastră! Si poate acea lumină a Americii, iubitoare de Dumnezeu, susţinătoare a vieţii de familie, 
se va răspândi în toată lumea. 

Să fim înţelepţi! 

Un ultim cuvânt pentru toţi aceia care veţi sărbători acum: să fiţi înţelepţi! Să fim înţelepţi că 
trebuie să ne aşteptăm la o reacţie criminală din partea celor care promovează crima. Deja sute 
de biserici au fost atacate în aceşti 2 ani, sute de biserici au fost vandalizate, de cele mai multe 
ori pentru că au susţinut public pentru anularea deciziei în cazul ”Roe împotriva Wade”. Acestea 
crescând, este cazul să ne apărăm bisericile noastre.  

Este timpul pentru oamenii parohiilor noastre să se ridice şi să acţioneze în orice fel ca să 
păzească şi să protejeze bisericile lor de vandalisme, de incendii, sau de atacuri. Să ne aşteptăm, 
dragilor, la o reacţie criminală de la cei care susţin crima. Să fim pregătiţi! Sa fim rugători, să fim 
vigilenţi şi să nu lăsăm sfinţenia bisericilor noastre să fie spurcată de cei fără de Dumnezeu! 
Dumnezeu să fie cu voi şi felicitări tuturor! 

https://www.chilieathonita.ro/2022/07/08/avorturile-in-sua-decizie-istorica-ce-trebuie-sa-
faca-ortodocsii-p-iosua-trenham/ 

 

 

18. Un cleric al BORu: Patriarhul trebuie să fie deasupra intereselor statului – 

publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) pe 8 iulie 

Protoiereul Bisericii Ortodoxe Ruse Oleg Steniaev a notat că ucrainenii şi ruşii nu sunt o singură 
naţiune, deoarece trăiesc în state diferite. 

Protoiereul Oleg Steniaev, misionar, publicist şi teolog rus, a spus că Patriarhul trebuie să se 
situeze deasupra intereselor naţionale şi de stat. Preotul a spus notat lucru în cadrul unui 
interviu acordat editurii Mănăstirii Sretenski, comentând războiul Federaţiei Ruse împotriva 
Ucrainei. 

Potrivit preotului, Întâistătătorul Bisericii Ucrainene trebuie să aibă grijă de turma ucraineană, 
în timp ce conducătorul Bisericii Ruse – să aibă grijă de cea rusă. 

"Situaţia este diferită când vine vorba de Patriarh. El ar trebuie să fie deasupra intereselor 

https://www.chilieathonita.ro/2022/07/08/avorturile-in-sua-decizie-istorica-ce-trebuie-sa-faca-ortodocsii-p-iosua-trenham/
https://www.chilieathonita.ro/2022/07/08/avorturile-in-sua-decizie-istorica-ce-trebuie-sa-faca-ortodocsii-p-iosua-trenham/
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naţionale şi ale statului. Pentru că Patriarhul este Patriarhul tuturor celor care se află sub 
omoforul său". 

De asemenea, clericul Bisericii Ortodoxe Ruse a remarcat că nu este în totaliate corect să numim 
ucrainenii şi ruşii o singură naţiune. 

"Biblia spune că Dumnezeu a trasat o limită de trai pentru fiecare popor şi nu trebuie să spunem 
că suntem o singură naţiune. Dacă suntem două ţări diferite, atunci nu mai suntem un singur 
popor. Ţara impune cetăţenia tuturor şi trebuie să ne referim la ţara noastră ca la o anumită 
demarcare de responsabilitate, care este conturată de mâna lui Dumnezeu. Din voia Creatorului, 
ne naştem în acest popor, în această ţară, în această familie", a spus părintele Oleg Steniaev. 

Mai devreme, UJO a raportat că potrivit conducătorului Departamentului pentru Relaţii 
Bisericeşti Externe din cadrul BOUkr, istoria cunoaşte cazuri de reconciliere între popoare după 
încheierea războiului. 

https://spzh.news/ro/news/89365-patriarkh-dolzhen-byty-vyshe-gosudarstvennyh-interesov-
-klirik-rpc 

 

 

19. Mult aşteptata imunitate de grup nu va exista sau oricum va exista limitat, nu 

pentru multă vreme şi nu peste tot în lume. Constatări, la zi, despre evoluţia 

pandemiei – articol de Marius Geantă publicat de Contributors pe 8 iulie 

Panica sau minimalizarea/negarea nu ajută pe nimeni, a ţine însă pasul cu ce se întâmplă nu i-a 
dăunat nimănui. Dimpotrivă.  

Câteva constatări, la zi, despre evoluţia pandemiei:  

- cu 6 valuri în nici doi ani şi jumătate, nu putem discuta (încă) despre sezonalitatea infecţiei cu 
SARS-CoV-2 (dacă era un virus sezonier, ar fi trebuit să avem anotimpul toamna/iarna de 3 ori 
într-un an) 

- valurile din 2022, determinate de diverse subvariante Omicron, sunt (din ce în ce) mai înalte 
(număr de cazuri crescut) şi mai dese (am avut chiar situaţia în care valul determinat de BA.1 a 
continuat câteva săptămâni cu un val mai mic determinat de BA.2, urmat acum de BA.5) 

- foarte probabil va mai exista un val în acest an, în toamnă, cu o nouă variantă. Ar putea fi 
BA.2.75, care în India câştigă teren în faţa BA.5 

- numărul de cazuri grave, internările şi decesele sunt mai mici decât în valul delta, dar apariţia 
unui număr mare de cazuri de infectare simultan determină un impact social şi economic masiv 
(situaţiile din aeroporturi şi transportul aerian au printre cauze îmbolnăvirile în masă în rândul 
piloţilor, echipajelor de bord şi al angajaţilor de la sol). 

- comportamentul individual este factorul care contribuie în cea mai mare măsură la creşterea 
actuală a numărului de cazuri. Însă comportamentul fiecăruia dintre noi se află la intersecţia 
atâtor variabile obiective şi subiective, încât pentru a fi eficienţi în păstrarea/schimbarea 

https://spzh.news/ro/news/89365-patriarkh-dolzhen-byty-vyshe-gosudarstvennyh-interesov--klirik-rpc
https://spzh.news/ro/news/89365-patriarkh-dolzhen-byty-vyshe-gosudarstvennyh-interesov--klirik-rpc
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comportamentului trebuie să aplicăm alte metode de analiză şi intervenţie decât cele utilizate pe 
parcursul pandemiei 

⁃  purtarea măştii în spatiile aglomerate (închise sau deschise) este cea mai eficientă modalitate 
de a preveni infectarea cu BA.5 

- vaccinarea cu 3 doze (4 doze, pentru cei cu boli care afectează grav imunitatea) reprezintă 
standardul actual în materie de protecţie faţă de apariţia formelor grave de boală şi a decesului 
(în concordanţă cu studiile care au dus la înregistrarea vaccinurilor bazate pe ARNm). Celulele T 
ale sistemului imun recunosc o secvenţă antigenică identică, prezentă în toate variantele de 
SARS-CoV-2 (alfa, beta, delta, gama, omicron), care stă la baza dezvoltării imunităţii celulare 
(baza protecţiei faţă de formele grave ale bolii) 

- BA.4/5 şi BA.2.75 sunt “înrudite” cu subvarianta Omicron BA.2 (proteina spike este foarte 
asemănătoare), de aceea este puţin probabilă infectarea cu BA.5 după BA.2 (protecţie 
încrucişată); în acelaşi timp, protecţia oferita de BA.1 nu contează fata de infectarea cu BA.5 
(poate că este momentul să ne gândim că mult-aşteptata imunitate de grup nu va exista sau 
oricum va exista limitat, nu pentru multă vreme şi nu peste tot în lume)  

- BA.5 devine dominantă pentru că ocoleşte protecţia imunitară (vaccinare şi infectare), nu ca 
urmare a trăsăturilor intrinseci ale sub-variantei. 

- Din perspectiva gravităţii bolii determinate de BA.5, datele sunt momentan limitate - de 
urmărit situaţia din Portugalia (unde nivelul vaccinării este printre cele mai ridicate în Europa), 
dar şi unde internările au crescut uşor (dar nu şi la AŢI, după cum nu au crescut nici decesele), în 
asociere cu date de laborator incipiente care arată că BA.5 are potenţialul de a infecta mai mult 
tractul respirator inferior (plămânii), ceea ce ar explica simptomatologia mai severă şi nevoia 
internării, în comparaţie cu celelalte sub-variante Omicron. 

- Variantele Omicron determină, e drept, forme mai uşoare de boală, dar să nu uităm totuşi că 
peste 10% dintre decesele Covid din România au fost cauzate de Omicron (multe puteau fi 
evitate prin vaccinare). 

https://republica.ro/mult-asteptata-imunitate-de-grup-nu-va-exista-sau-oricum-va-exista-
limitat-nu-pentru-multa-vreme-si-nu 

 

 

20. Motivarea judecătorului care a anulat sesizările de plagiat din doctoratul 

premierului Ciucă: Analiza Emiliei Şercan este ”o simplă apreciere generală, în 

abstract, parţială, ieşită din context, trunchiată, pe baza unor texte alese de 

jurnalist” – publicat de G4Media, pe 7 iulie 

Argumente discutabile şi în motivarea din cel de-al doilea dosar intentat de premierul Nicolae 
Ciucă în tentativa sa de a bloca analiza tezei sale de doctorat. În decizia în care, pe 21 iunie, a 
decis anularea celor trei sesizări de plagiat în teza susţinută de actualul premier în 2003, 
judecătorul Marius Iosif de la Curtea de Apel Bucureşti a intrat pe fondul problemei şi şi-a 
exprimat o părere personală şi partizană: a pus sub semnul îndoielii dovezile din articolul 

https://republica.ro/mult-asteptata-imunitate-de-grup-nu-va-exista-sau-oricum-va-exista-limitat-nu-pentru-multa-vreme-si-nu
https://republica.ro/mult-asteptata-imunitate-de-grup-nu-va-exista-sau-oricum-va-exista-limitat-nu-pentru-multa-vreme-si-nu


22 

 

 

Emiliei Şercan în care a aceasta a dezvăluit plagiatul masiv din lucrarea de doctorat a lui Ciucă. 

În fapt, de şapte ani, nici unul dintre plagiatele descoperite de Şercan nu a fost infirmat definitiv, 
pe fond, de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
(CNATDCU). G4Media.ro a făcut public, în luna iunie, faptul că, în trecut, Iosif a fost numit în mai 
multe funcţii guvernamentale de PNL şi că există indicii că dosarul lui Ciucă a ajuns la completul 
său prin manipularea repartizării aleatorii. 

La câteva zile după ce a anulat sesizările, Iosif a făcut cerere de pensionare la CSM. Şi decizia din 
primul dosar demarat de Ciucă în această speţă, cea de admitere a suspendării efectelor 
sesizărilor, a avut o motivare controversată: judecătorul Ionela Tudor, tot de la Curtea de Apel 
Bucureşti, a invocat nevoia de stabilitate a ţării, în condiţiile în care scandalul plagiatului ar fi 
putut deveni o armă pentru adversarii politici ai premierului, preşedinte al PNL. 

• Un fragment-cheie din motivarea lui Iosif arată faptul că acesta s-a exprimat într-o 
chestiune care nu reprezenta obiectul procesului: ”(…) documentaţia aferenta sesizărilor este 
importantă pentru aprecierea respectării calităţii şi a eticii profesionale în elaborarea lucrării. 
Pentru a face o analiză independentă şi obiectivă a sesizărilor, articolul apărut în presă care, în 
opinia autorilor, are rol atât de sesizare, cât şi de Motivaţie, dar şi de Anexe, după caz, nu este 
suficient pentru analiza cerută de lege. Analiza individuală şi independentă de către membrii 
legal desemnaţi în cadrul comisiei CNATDCU, trebuie să aibă în vedere situaţia concretă, care să 
permită o apreciere documentată, obiectivă, argumentată. Această analiză va fi din perspectiva 
unui specialist, cunoscător al domeniului în care a fost elaborată teza de doctorat, iar nu o 
simplă apreciere generală, în abstract, parţială, ieşită din context, trunchiată, pe baza unor texte 
alese de jurnalist.” 

O mare parte din deciziile de retragere a titlurilor de doctor, pe motiv de plagiat, luate până 
acum de CNATDCU, s-au bazat pe articole de presă, în special ale Emiliei Şercan. În motivarea 
acestor decizii, membrii comisiilor CNATDCU au verificat fiecare dovadă din materialele 
acesteia. 

În aceste condiţii, este neclar de ce, pe de o parte, judecătorul Iosif acordă credit specialiştilor 
CNATDCU, iar, pe de altă parte, o critică pe Şercan, în special, şi dezvăluirea de presă, în general. 
Excede tonului din restul motivării lunga enumerare a presupuselor defecte ale investigaţiei lui 
Şercan, precum şi lipsa de echivoc: ”o simplă apreciere generală, în abstract, parţială, ieşită din 
context, trunchiată, pe baza unor texte alese de jurnalist.” 

În fapt, nu a fost deloc aşa: Şercan a demonstrat  în detaliu, factual şi statistic, printr-o analiză 
comparativă a paginilor sursă plagiată-lucrare de doctorat, că teza lui Nicolae Ciucă include 
conţinut preluat neetic în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138. 

În acest sens, în articolul din 18 ianuarie 2022, ea a prezentat mai multe grafice în care sunt 
prezentaţi autorii plagiaţi, numărul de rânduri preluate de la fiecare cu încălcarea regulilor de 
etică, precum şi exemple de situaţii – pagini faţă în faţă. 

Emilia Şercan are o experienţă de 7 ani în devoalarea unor cazuri faimoase de plagiat, printre cei 
care şi-au pierdut titlurile de doctor sau au fost prezentaţi ca plagiatori în urma dezvăluirilor 
sale aflându-se politicieni, înalţi funcţionari publici, ofiţeri din serviciile secrete sau armată: 
Gabriel Oprea, Dumitru Dumbravă, Petre Tobă, Adrian Iacob, Alexandru Cătălin Ioniţă, Darius 
Vâlcov, Florin Constantin Mituleţu Buică, Bogdan Licu, Codruţ Olaru, Florin Bodog. Până în 
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prezent, nici una dintre dezvăluirile sale nu a fost infirmată definitiv, pe fond, de CNATDCU. 

”Deşi domnul judecător Iosif nu a văzut teza şi nici sursele bibliografice, se pronunţă asupra 
fondului. Ei bine, eu pot să spun că aşa este şi modul în care a plagiat premierul Ciucă: în 
abstract, parţial, scos din context, trunchiat, pe baza unor texte alese” Emilia Şercan, jurnalist 
pressone.ro 

Judecătorul Iosif a invocat în sprijinul deciziei de a anula cele trei sesizări şi mai multe aspecte 
legate de neîndeplinirea unor condiţii de formă a acestora, susţinând că persoanele care le-au 
depus nu au completat corect formularele şi că nu trebuiau să meargă doar pe mâna Emiliei 
Şercan: ”(…) în cauză nu s-a făcut dovada unui minim demers al autorilor sesizărilor, în sensul 
documentării, consultării unei baze de date, biblioteci etc, aceştia limitându-se la a face trimitere 
la un proces de documentare al altei persoane. (…) Sesizările sunt nedocumentate, nemotivate şi 
neargumentate, dar conţin acelaşi articol de presă, sunt identice din punct de vedere formal, 
conţin aceleaşi elemente (sub aspectul suspiciunilor şi acuzaţiilor de plagiat), au aceeaşi 
structură şi indică aceleaşi coordonate de text ale pretinselor similitudini dintre teza de doctorat 
şi lucrările anterioare, toate acestea fiind stabilite şi aparţinând unei terţe persoane, autoare a 
articolului preluat în sesizări. 

În fapt, înaintarea ca sesizare oficială către o autoritate a unui articol de presă, pentru a face 
ulterior subiectul unor dezbateri publice, nu poate avea pretenţia unei analize corecte, obiective 
care să permită fundamentarea soluţiei solicitate prin sesizare, în raport de probe pertinente şi 
concludente. 

O asemenea analiză nu poate fi făcută pentru că sesizarea nu îndeplineşte cerinţele legale, 
nefiind motivată şi fiind lipsită de probe, pentru că nu există nici acele argumente suplimentare 
faţă de opinia jurnalistului din articol (exprimată în mod subiectiv), ca modalitate a libertăţii de 
exprimare (în limite permise sau cu depăşirea acestor limite) şi nu există nici probele necesare 
pentru efectuarea analizei comparative complete.” 

Judecătorul Iosif rescrie realitatea şi neagă una dintre pârghiile democratice, respectiv eficienţa 
dreptului la petiţie din Constituţie: ”înaintarea ca sesizare oficială către o autoritate a unui 
articol de presă, pentru a face ulterior subiectul unor dezbateri publice, nu poate avea pretenţia 
unei analize corecte, obiective care să permită fundamentarea soluţiei solicitate prin sesizare, în 
raport de probe pertinente şi concludente.” 

Prin aceste rânduri, judecătorul Iosif se antepronunţă, din nou, pe tema argumentelor 
prezentate de Şercan în articolul său. În plus, există nenumărate cazuri dintr-un alt domeniu 
esenţial al Justiţiei, cel penal, în care procurorii nici măcar nu au aşteptat să primească sesizări, 
ci s-au autosesizat în urma unor articole de presă, acest lucru stârnind aprinse dezbateri publice, 
pentru ca, în final, anchetatorii să claseze dosarul. Conform credinţelor lui Iosif, această 
procedură, normală într-un sistem democratic, este criticabilă şi lipsită de credibilitate. 

Decizia din 21 iunie a judecătorului Marius Iosif poate fi atacată cu recurs de Unitatea Executivă 
unde au fost înregistrate cele trei sesizări înainte de ajunge pe masa CNATDCU, precum şi de 
Ministerul Educaţiei, instituţia din urmă fiind condusă de Sorin Câmpeanu, un subordonat al lui 
Ciucă. 

Ministerul Educaţiei are în subordine Unitatea Executivă şi a avut o poziţie suspectă în timpul 
judecăţii: pe de o parte, a cerut să fie exclus din dosar pentru că nu ar avea calitate procesuală, 
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iar, pe de altă parte, la momentul când s-au pus concluzii pe fondul cauzei, prin jurist, a lăsat la 
aprecierea instanţei decizia. În aproape toate cazurile în care o instituţie publică sau o 
subordonată a sa este chemată în judecată legat de legitimitatea unui act emis de acestea, juriştii 
acestora cer respingerea acţiunii. În caz contrar, este ca şi cum ar recunoaşte indirect că actul 
respectiv a fost adoptat nelegal. 

G4Media.ro a făcut public, luna trecută, faptul că, în perioada 2007-2008, în perioada în care era 
judecător la Braşov, Marius Iosif a fost numit de către ministrul liberal de atunci al Justiţiei, 
Tudor Chiuariu, în funcţiile de director în minister şi de director general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor. 

Există indicii că dosarul pe care l-a soluţionat pe 21 iunie a ajuns la completul său prin 
manipularea repartizării aleatorii, în acest sens, 14 ONG-uri solicitând verificări pe acest aspect 
din partea Inspecţiei Judiciare şi Consiliului Superior al Magistraturii. În replică, Curtea de Apel a 
transmis că a fost vorba de ”o eroare de natură tehnică”. La trei zile după anularea sesizărilor, 
Iosif a înaintat o cerere de pensionare la CSM începând cu 1 august 2022. 

Decizia sa a venit după o alta, din 1 martie 2022, în care un alt complet de la Curtea de Apel 
Bucureşti a admis o altă solicitare a lui Ciucă, de suspendare a efectelor înregistrării sesizărilor 
de plagiat. În decizia de atunci, judecătorul Ionela Tudor a motivat admiterea cererii premierului 
prin faptul că România are nevoie de stabilitate şi că scandalul plagiatului ar putea deveni o 
armă pentru adeversarii politici ai acestuia. 

În acest proces, Ciucă a fost apărat de casa de avocatură Muşat şi asociaţii, aceeaşi care i-a 
acordat consultanţă juridică preşedintelui Klaus Iohannis în dosarul în care acesta a contestat, în 
2014, o decizie de incompatibilitate luată în cazul său de Agenţia Naională de Integritate. 

La această casă de avocatură lucra, în aceeaşi perioadă, actuala şefă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, judecătorul Corina Corbu, numită în funcţie în 2019. În 2018, după ce Corbu a revenit în 
magistratură, Iohannis a numit-o şefă a Secţiei de Contencios Administrativ de la această 
instanţă. Într-un răspuns pentru G4Media.ro, Muşat şi asociaţii au transmis că fosta lor angajată 
nu a avut nici o implicare în dosarul lui Iohannis. 

https://www.g4media.ro/motivarea-judecatorului-care-a-anulat-sesizarile-de-plagiat-din-
doctoratul-premierului-ciuca-analiza-emiliei-sercan-este-o-simpla-apreciere-generala-in-
abstract-partiala-iesita-din-contex.html 

 

 

21. BREAKING Premieră: o instituţie internaţională critică modul în care 

partidele din România cumpără tăcerea presei cu fonduri de la bugetul statului. 

Concluzii dure al co-raportorilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – 

articol de Cristian Pantazi publicat de G4Media, pe 7 iulie 

Co-raportorii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), o instituţie care reuneşte 
majoritatea statelor europene, cunoscută mai ales pentru că supervizează activitatea CEDO, 
critică într-un comunicat de presă practica din România prin care partidele plătesc tăcerea 
presei cu fonduri din bugetul de stat. Ca urmare a acestei practici, PSD şi PNL sunt menajate de 

https://www.g4media.ro/motivarea-judecatorului-care-a-anulat-sesizarile-de-plagiat-din-doctoratul-premierului-ciuca-analiza-emiliei-sercan-este-o-simpla-apreciere-generala-in-abstract-partiala-iesita-din-contex.html
https://www.g4media.ro/motivarea-judecatorului-care-a-anulat-sesizarile-de-plagiat-din-doctoratul-premierului-ciuca-analiza-emiliei-sercan-este-o-simpla-apreciere-generala-in-abstract-partiala-iesita-din-contex.html
https://www.g4media.ro/motivarea-judecatorului-care-a-anulat-sesizarile-de-plagiat-din-doctoratul-premierului-ciuca-analiza-emiliei-sercan-este-o-simpla-apreciere-generala-in-abstract-partiala-iesita-din-contex.html
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mare parte a presei, care ignoră pur şi simplu marile subiecte cu impact negativ pentru cele 
două partide aflate la guvernare – o situaţie fără precedent în ultimii 32 de ani. 

”Coraportorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la transparenţa insuficientă în ceea ce 
priveşte finanţarea mass-mediei, în special lipsa de informaţii privind conţinutul sponsorizat. 
Aceştia au considerat deosebit de îngrijorător faptul că partidele politice ar folosi fondurile 
primite de la stat pentru a finanţa diferite mijloace de informare în masă, fără a preciza sau a 
dezvălui natura exactă a serviciilor primite”, se arată în comunicatul instituţiei. 

„Unii dintre interlocutorii noştri au vorbit despre „cumpărarea tăcerii” şi – dacă este adevărat – 
acest lucru reprezintă o ameninţare reală la adresa pluralismului şi a democraţiei”, au comentat 
coraportorii. „Această lacună din legislaţia relevantă ar trebui remediată după modelul aplicat în 
timpul campaniilor electorale. Legislaţia aplicată în România în timpul campaniilor electorale 
impune cerinţe de transparenţă deplină şi reprezintă un bun exemplu de abordare a acestei 
preocupări”, mai arată comunicatul citat. 

Jurnalistul Cristian Andrei de la Europa Liberă a arătat printr-o serie de articole că PSD şi PNL 
investesc zeci de milioane de euro în presă, fără să spună public ce anume cumpără cu banii din 
subvenţia acordată de stat. 

PSD şi PNL au votat pentru majorarea subvenţiei şi investesc sume masive pentru promovarea 
în presă şi propagandă. Cele două partide au plătit peste 60 de milioane de lei în 2021, iar suma 
poate fi depăşită în 2022. Legătura secretă între partide şi site-urile care promovează mesajele 
PSD şi PNL s-a întărit în 2022, iar sumele aruncate în joc s-au dublat faţă de perioada similară a 
anului trecut. Pe baza contractelor, partidele primesc ştiri favorabile, care nu sunt însă marcate 
cu vreun semn publicitar, a scris Europa Liberă miercuri. 

Reţeta este următoarea: partidele încasează sume consistente ca subvenţie, peste 210 milioane 
de lei în 2022 (42 de milioane de euro), iar banii încasaţi lunar pleacă ulterior spre presă, prin 
intermediul unor contracte care sunt ţinute la secret. 

Co-raportorii APCE vor prezenta un raport şi un proiect de rezoluţie privind România spre 
adoptare Comisiei de monitorizare la 14 septembrie 2022, în vederea organizării unei dezbateri 
în plen în timpul sesiunii din octombrie a APCE (10-14 octombrie 2022). 

Comunicatul integral al APCE: 

La finalul vizitei în România, co-raportorii APCE salută reforma judiciară în curs de desfăşurare 

Strasbourg, 07.07.2022 – Încheind o vizită la Bucureşti (4-5 iulie 2022), coraportorii Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru monitorizarea periodică a obligaţiilor 
României faţă de Consiliul Europei, Edite Estrela (Portugalia, SOC) şi Krista Baumane (Letonia, 
ALDE), au salutat reforma în curs de desfăşurare a sistemului judiciar şi şi-au exprimat 
încrederea că cele trei proiecte de lege privind justiţia aflate în pregătire vor urma 
recomandările Comisiei de la Veneţia şi vor fi adoptate în urma unui proces de consultare 
incluziv. 

Coraportorii au fost informaţi cu privire la soluţiile juridice şi organizatorice adoptate de 
autorităţi ca urmare a desfiinţării secţiei care investiga infracţiunile penale în cadrul sistemului 
judiciar şi au luat act de opiniile exprimate în acest sens de diferite părţi interesate. „Este firesc 
să existe diverse opinii, uneori contradictorii, cu privire la modul în care ar trebui să fie 
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organizat şi condus sistemul judiciar şi la modul în care ar trebui organizată lupta împotriva 
corupţiei”, au declarat coraportorii. „Într-o societate democratică, pluralismul şi libertatea de 
exprimare sunt valori de bază. Cu toate acestea, este de o importanţă crucială ca orice soluţie 
adoptată să asigure independenţa sistemului judiciar, care este o condiţie necesară pentru statul 
de drept şi pentru funcţionarea instituţiilor democratice.” 

Coraportorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la transparenţa insuficientă în ceea ce 
priveşte finanţarea mass-mediei, în special lipsa de informaţii privind conţinutul sponsorizat. 
Aceştia au considerat deosebit de îngrijorător faptul că partidele politice ar folosi fondurile 
primite de la stat pentru a finanţa diferite mijloace de informare în masă, fără a preciza sau a 
dezvălui natura exactă a serviciilor primite. „Unii dintre interlocutorii noştri au vorbit despre 
„cumpărarea tăcerii” şi – dacă este adevărat – acest lucru reprezintă o ameninţare reală la 
adresa pluralismului şi a democraţiei”, au comentat coraportorii. „Această lacună din legislaţia 
relevantă ar trebui remediată după modelul aplicat în timpul campaniilor electorale. Legislaţia 
aplicată în România în timpul campaniilor electorale impune cerinţe de transparenţă deplină şi 
reprezintă un bun exemplu de abordare a acestei preocupări.” 

https://www.g4media.ro/breaking-premiera-o-institutie-internationala-critica-modul-in-care-
partidele-din-romania-cumpara-tacerea-presei-cu-fonduri-de-la-bugetul-statului-concluzii-
dure-al-co-raportorilor-adunarii-parlamen.html 

 

 

22. PSD nu ştie/nu răspunde. Ciolacu, Firea, Grindeanu spun că nu ştiu căror site-

uri a plătit partidul 60 de milioane de lei – publicat de România Liberă, pe 7 iulie 

Primii patru lideri din conducerea PSD susţin că nu ştiu unde au ajuns peste 60 milioane de lei, 
bani publici utilizaţi pentru presă şi propagandă. Marcel Ciolacu ne trimite la „consultanţi”, un 
termen generic, după ce în urmă cu trei luni promitea că va desecretiza toate informaţiile. 

Europa Liberă a încercat să afle de la primii patru oameni din PSD, dar şi de la lideri de 
organizaţii din partid, la ce site-uri au ajuns banii publici din subvenţie folosiţi pentru 
promovare. 

Demersul constant al Europei Libere este menit să facă publice contractele cu bani publici şi 
relaţia partidelor politice cu presa. 

Ultimele date oficiale arată că PSD şi PNL au dublat sumele alocate pentru promovarea în presă 
şi pentru propagandă, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

În 2022, intervalul ianuarie – mai, peste 38 de milioane de lei (peste 7,5 milioane de euro), toţi 
bani publici, au fost utilizaţi în scopul promovării politice. În întregul an 2021, partidele au plătit 
peste 62 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru presă şi propagandă. 

Din acest total, PSD a scos din vistieria de partid, între 1 ianuarie 2021 şi 31 mai 2022, peste 60 
de milioane de lei pentru a se promova politic. Sunt doar câteva date care arată importanţa pe 
care PSD o acordă promovării în presă, dar cu un amendament: zero transparenţă. 

https://www.g4media.ro/breaking-premiera-o-institutie-internationala-critica-modul-in-care-partidele-din-romania-cumpara-tacerea-presei-cu-fonduri-de-la-bugetul-statului-concluzii-dure-al-co-raportorilor-adunarii-parlamen.html
https://www.g4media.ro/breaking-premiera-o-institutie-internationala-critica-modul-in-care-partidele-din-romania-cumpara-tacerea-presei-cu-fonduri-de-la-bugetul-statului-concluzii-dure-al-co-raportorilor-adunarii-parlamen.html
https://www.g4media.ro/breaking-premiera-o-institutie-internationala-critica-modul-in-care-partidele-din-romania-cumpara-tacerea-presei-cu-fonduri-de-la-bugetul-statului-concluzii-dure-al-co-raportorilor-adunarii-parlamen.html
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Social-democraţii nu au oferit vreo informaţie despre unde au ajuns banii şi ce s-a prestat în 
schimbul lor. Septimius Pârvu, analist Expert Forum, spune că este ruşinos că partidele au ajuns 
să fie date în judecată pentru a se afla informaţiile de interes public. 

Prim-vicepreşedinţii PSD, Sorin Grindeanu şi Gabriela Firea, nu răspund sau „nu ştiu” cum s-au 
folosit banii din subvenţie şi unde au ajuns sumele plătite diferitelor site-uri. 

Sorin Grindeanu şi Gabriela Firea nu au putut preciza vreun site care are contract cu PSD. 

Europa Liberă a adresat o întrebare similară şi secretarului general al PSD, Paul Stănescu. 
Reacţia acestuia a fost: „sunteţi agresiv”. Singura întrebare adresată a fost legată de numele site-
urilor care au primit bani de la partid. Nici Stănescu nu a dat vreo informaţie legată de banii 
publici folosiţi de social-democraţi. 

Pentru liderii de organizaţie, subiectul aproape nu există. Nimeni nu ştie câţi bani primeşte 
partidul, cum îi foloseşte şi ce site-uri sunt plătite din banii de subvenţie. 

„Contractele cu presa nu mă interesează”, afirmă preşedintele PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor. 
Venit la şedinţa conducerii PSD, liderul local nu are vreo informaţie despre cum se folosesc banii 
la centru. 

O reacţie similară are şi preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader. Nu ştie cum s-au folosit banii 
publici, dar subliniază că are încredere în conducerea partidului. Toader precizează că la nivel 
judeţean are contracte cu presa, dar nu cunoaşte situaţia la nivel naţional. 

Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa, nu ştie ce s-a întâmplat cu banii de la centru şi spune că 
poate da informaţii doar despre filiala sa. 

„Aaa, nu am idee de aşa ceva”, răspunde şi preşedintele PSD Teleorman, Adrian Gâdea, care 
venise la şedinţa de miercuri de la Bucureşti însoţit de primarul municipiului Alexandria. 

Alţi lideri de organizaţie au dorit să-şi păstreze anonimatul, dar răspunsul a fost constant: nu 
ştim pe ce s-au folosit cele 60 de milioane de la partid. Toţi au spus că răspunsul poate să fie 
oferit de Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. 

În urmă cu două zile, Europa Liberă a primit un răspuns scris de la preşedintele PSD în care 
acesta susţine că informaţiile solicitate de Europa Liberă privind contractele cu presa nu 
reprezintă informaţii de interes public. 

Surse din conducerea PSD au declarat pentru Europa Liberă că Marcel Ciolacu a dat ordin să nu 
fie divulgate contractele pe care partidul le are cu presa. Într-un interviu pentru Europa Liberă, 
din luna aprilie, preşedintele PSD afirma că va desecretiza toate informaţiile. Acest lucru nu s-a 
întâmplat în intervalul aprilie – iulie şi a rămas la nivelul de declaraţie politică. 

Europa Liberă a încercat, miercuri, să afle de la preşedintele PSD cel puţin numele unui site care 
încasează bani pentru promovarea partidului. Surpriză însă: nici preşedintele PSD nu ştie pe 
cine plăteşte partidul. Sau cel puţin asta afirmă. 

Fragment din dialogul Europa Liberă – Marcel Ciolacu (preşedintele PSD), 6 iulie 2022 

Europa Liberă: Dumneavoastră nu ştiţi numele site-urilor la care ajung banii PSD? 
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Marcel Ciolacu: Nu. Pe mine mă interesează eficienţa pe care a avut-o destinaţia acestor bani. 

Europa Liberă: Cine controlează aceste contracte, sunt bani publici? 

Marcel Ciolacu: Nu controlează nimeni nimic. Presupun că de controlul banilor publici se ocupă 
Curtea de Conturi de fiecare dată. 

Europa Liberă: Dumneavoastră ne spuneţi că partidul plăteşte unei agenţii anumite sume de 
bani, agenţia trimite mai departe banii către un site, iar dumneavoastră ca preşedinte PSD nu 
ştiţi ce a prestat acel site? 

Marcel Ciolacu: Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc, dar nu ştiu şi nici nu e interesul meu să 
ştiu. 

Surse din conducerea partidului au declarat pentru Europa Liberă că Marcel Ciolacu primeşte 
constant raportări despre contractele PSD cu presa şi are numele tuturor site-urilor plătite din 
bani publici de partid. 

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a evitat şi el să dea informaţii când a fost întrebat 
despre contractele partidului cu presa. Europa Liberă l-a întrebat în luna februarie ce primeşte 
PSD pentru banii plătiţi, dar nu a primit vreun răspuns concret. 

https://romania.europalibera.org/a/ciolacu-firea-grindeanu-siteuri-platite-cu-60-de-milioane-
de-lei/31931763.html 

 

 

23. Sute de mii de musulmani din lumea întreagă s-au reunit în Arabia Saudită 

pentru a asista la cel mai amplu pelerinaj Hajj din ultimii trei ani – publicat de 

Ştiri pe surse, pe 7 iulie 

Sute de mii de musulmani din lumea întreagă s-au reunit în Arabia Saudită pentru a asista joi la 
începutul ritualurilor programate în cadrul celui mai amplu pelerinaj Hajj din ultimii trei ani, 
după ce epidemia de coronavirus a determinat organizarea în format redus a acestui eveniment 
anual la ediţiile sale din 2020 şi 2021, informează DPA. 

Presa saudită a arătat joi imagini cu numeroşi pelerini care părăseau oraşul sfânt Mecca şi se 
îndreptau spre o vale din apropiere, Mina, unde vor petrece această noapte înainte de a merge 
spre Muntele Arafat - locul în care pelerinajul Hajj va ajunge la apogeu, în ziua de vineri. 

Pelerinii musulmani au ajuns joi după-amiază în Mina, a anunţat SPA, agenţia de presă oficială 
din Arabia Saudită, care nu a precizat însă numărul exact al participanţilor, potrivit Agerpres.ro. 

Agenţia saudită a publicat imagini cu pelerini îmbrăcaţi în alb care se plimbau prin Mina, un 
veritabil "oraş" format din mii de corturi, situat la 7 kilometri nord-est de Mecca. 

În aprilie, autorităţile din Arabia Saudită, locul de naştere al islamului, au anunţat că vor creşte la 
1 milion numărul musulmanilor care vor putea să participe la ediţia din acest an a pelerinajului 
Hajj venind din ţară sau din afara regatului, după ce accesul a fost limitat doar la pelerinii din 

https://romania.europalibera.org/a/ciolacu-firea-grindeanu-siteuri-platite-cu-60-de-milioane-de-lei/31931763.html
https://romania.europalibera.org/a/ciolacu-firea-grindeanu-siteuri-platite-cu-60-de-milioane-de-lei/31931763.html
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ţară în ultimii doi ani din cauza pandemiei de COVID-19. 

Anul trecut, ritualul a fost organizat în format redus: doar 60.000 de saudiţi şi rezidenţi 
musulmani din ţară, care erau vaccinaţi cu schemă completă împotriva noului coronavirus, au 
avut voie să participe la Hajj, pentru a se reduce astfel riscul de răspândire a virusului SARS-
CoV-2. 

Înainte de declanşarea pandemiei de COVID-19, aproximativ 2,5 milioane de musulmani din 
lumea întreagă se reuneau în Arabia Saudită pentru a participa la Hajj, cea mai mare congregaţie 
a islamului. 

Pentru ediţia din acest an, pelerinii eligibili trebuie să aibă vârste de până la 65 de ani şi să fie 
vaccinaţi anti-COVID-19 cu schemă completă. 

În timpul Hajj-ului, pelerinii se reunesc la Marea Moschee din Mecca şi păşesc în jurul Kaaba, o 
structură cubică neagră, în direcţia căreia credincioşii musulmani din lumea întreagă efectuează 
cele cinci rugăciuni zilnice. 

Marele pelerinaj de la Mecca este unul dintre cei cinci piloni ai islamului şi o datorie pe care toţi 
musulmanii apţi de muncă trebuie să o îndeplinească o dată în viaţă, dacă dispun de mijloacele 
financiare şi fizice necesare. 

https://www.stiripesurse.ro/sute-de-mii-de-musulmani-din-lumea-intreaga-s-au-reunit-in-
arabia-saudita-pentru-a-asista-la-cel-mai-amplu-pelerinaj-hajj-din-ultimii-trei-
ani_2461340.html 

 

 

24. SOROS: Curtea Supremă a SUA şi Partidul Republican al lui Donald Trump 

reprezintă o ameninţare mai mare pentru SUA decât Rusia şi China – editorial de 

Ion Ştefanovici, publicat de NewsMoldova, pe 6 iulie 

Curtea Supremă a SUA şi Partidul Republican al lui Donald Trump reprezintă o ameninţare mai 
mare pentru SUA decât Rusia şi China şi trebuie învinse prin orice mijloace, crede democratul 
George Soros , ideologul tuturor Revoluţiilor Portocalii. 

Cum se face asta, a spus el într-un articol publicat în Project Syndicate 

Soros, în vârstă de 91 de ani, a cerut anterior schimbarea regimului în China şi o victorie rapidă 
asupra Rusiei. Ambele ţări, susţine el, sunt „regimuri represive” care „doresc să impună lumii o 
formă autocratică de guvernare”. 

Şi acum ideologul schimbărilor radicale de stat intenţionează o clarificare doctrinară, sub aspect 
democratic, în propria ţară. El crede că marea ameninţare la adresa SUA vine de la „duşmanii 
interni ai democraţiei”, care includ „actuala Curte Supremă, dominată de extremişti de extremă 
dreapta şi Partidul Republican al lui Donald Trump, care i-a pus acolo”. 

De ce lui Soros nu i-a plăcut Curtea Supremă a SUA 

https://www.stiripesurse.ro/sute-de-mii-de-musulmani-din-lumea-intreaga-s-au-reunit-in-arabia-saudita-pentru-a-asista-la-cel-mai-amplu-pelerinaj-hajj-din-ultimii-trei-ani_2461340.html
https://www.stiripesurse.ro/sute-de-mii-de-musulmani-din-lumea-intreaga-s-au-reunit-in-arabia-saudita-pentru-a-asista-la-cel-mai-amplu-pelerinaj-hajj-din-ultimii-trei-ani_2461340.html
https://www.stiripesurse.ro/sute-de-mii-de-musulmani-din-lumea-intreaga-s-au-reunit-in-arabia-saudita-pentru-a-asista-la-cel-mai-amplu-pelerinaj-hajj-din-ultimii-trei-ani_2461340.html
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Făcând referire la preşedintele Joe Biden , Soros a denunţat decizia instanţei de judecată în speţa 
Dobbs de luna trecută, care a anulat cazul de avort al lui Roe v. Wade din 1973. El a spus că 
logica deciziei pune în pericol alte drepturi recunoscute de al paisprezecelea amendament, 
„printre acestea dreptul la contracepţie, căsătoria între persoane de acelaşi sex şi drepturile 
LGBTQ” şi, posibil, chiar şi căsătoria interrasială. 

„Este clar că această instanţă intenţionează să lanseze un atac frontal asupra puterii executive”, 
argumentează Soros, indicând hotărârile privind competenţele APE, deţinerea armelor şi 
redistribuirea districtelor. „Numitorul comun în verdictele recente ale instanţei îl constituie 
„sprijinul pentru ideile care au promovat Partidul Republican al lui Trump şi slăbirea sau 
suprimarea ideilor susţinute de Partidul Democrat”. 

Un apel la schimbare revoluţionară 

Multimiliardarul susţine că toate deciziile Curţii Supreme din SUA sunt „parte dintr-un plan 
atent elaborat de a transforma Statele Unite într-un regim represiv” şi singura modalitate de a-i 
opri este „înlăturarea Partidului Republican”. 

„Republicanii atacă sistemul nostru de democraţie din toate părţile. Supravieţuirea democraţiei 
în SUA este ameninţată serios, iar noi (membrii Partidului Democrat) trebuie să facem tot 
posibilul pentru a preveni acest lucru”, mai indică Soros, acuzând partidul Republican de 
„infiltrarea” Curţii Supreme şi a multor instanţe inferioare cu „judecători extremişti” care adoptă 
legi în vederea „îngreunării votului” şi „subminării sistemului electoral” la nivel de stat. 

https://newsmoldova.ro/editoriale/soros-curtea-suprema-a-sua-si-partidul-republican-al-lui-
donald-trump-reprezinta-o-amenintare-mai-mare-pentru-sua-decat-rusia-si-china/ 

https://newsmoldova.ro/editoriale/soros-curtea-suprema-a-sua-si-partidul-republican-al-lui-donald-trump-reprezinta-o-amenintare-mai-mare-pentru-sua-decat-rusia-si-china/
https://newsmoldova.ro/editoriale/soros-curtea-suprema-a-sua-si-partidul-republican-al-lui-donald-trump-reprezinta-o-amenintare-mai-mare-pentru-sua-decat-rusia-si-china/

