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În fața unei maternități din Timișoara, participanții se roagă și țin post

Protest față de avorturi
Aproximativ o mie de voluntari stau, timp de 40 de
zile, 12 ore pe zi, începând de
miercuri, în fața unei maternități de stat din Timișoara,
cu pancarte cu mesaje pentru viață, se roagă și țin post
în cadrul unei campanii internaționale împotriva avorturilor.

Campania internațională „40
de zile pentru viață” a început
ieri, 14 februarie, și se va termina în data de 25 martie, ﬁind organizată pentru al doilea
an consecutiv la Timișoara. În
total, aproximativ o mie de voluntari, credincioși de diferite
confesiuni, stau 12 ore pe zi în
fața Maternității „Odobescu” a
Spitalului Municipal Timișoara, pentru a-și arăta nemulțumirea cu privire la avorturi.
Manifestanții nu scandează
nimic, însă țin în mâini pancarte cu mesaje precum „Există iertare și vindecare după
avort”, „Mămico, când mă

vei ține în brațele tale, mă vei
iubi!”, „Femeile însărcinate au
nevoie de ajutor, nu de avort”
sau „Bărbații adevărați protejează viața”. De asemenea,
participanții, care au ecusoane
pe care scrie „Misionarii vieții,” se roagă și țin post pentru
ca „Dumnezeu să oprească
avorturile în Timișoara și în
România”.
“Este important să se înțeleagă că noi nu suntem în fața
maternității pentru a protesta,
noi suntem pentru viața copiilor nenăscuți. Dacă am ajuns
să ne ucidem propriii noștri copii, în pântecele mamelor lor,
asta este mai degrabă o involuție. Eu cred că suntem creați
de Dumnezeu și că viața ne-a
fost dată în dar de Dumnezeu.
Nu putem să spunem că e viața
mea și fac ce vreau cu ea, pentru că ni s-a dat ceva ce doar
administrăm. Dacă ar ﬁ fost
a noastră, am ﬁ decis când ne
naștem și când murim. Avortul
înseamnă crimă, cred că ar ﬁ o

Cheltuieli uriaşe
pe birocraţie

10 milioane euro
pe plicuri

În 50 de ani au fost avortaţi peste 22 de milioane de copii
soluție interzicerea avorturilor
în România. Ori ucidem copilul la 40 de ani, ori îl ucidem
la câteva săptămâni, cât are
în pântecele mamei, este tot
una, viața este viață. Cred cu
tărie că interzicerea avortului
este o soluție”, a declarat Adi
Magheți, voluntar implicat în
campania „40 de zile pentru
viață”. Campania se desfășoa-

ră simultan, în perioada 14 februarie – 25 martie, și în alte
741 de orașe din 47 de țări din
întreaga lume.
Conform Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare a Ministerului Sănătăţii, se estimează că, din
1958 până în 2008, în România
au fost avortaţi peste 22 de milioane de copii. 

„Codrin Ștefănescu vorbește cam mult și cam rău”

Dragnea amână
„execuţiile”

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici,
a declarat că Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite
contribuabililor, adăugând că se discută un
set de propuneri la nivelul Guvernului pentru a evita o astfel de cheltuială.
„Vă dau un exemplu așa, ca timp de cheltuială care trebuie să dispară urgent din zona
publică. Fiscul știți că trimite acele plicuri către contribuabili. Cheltuiala anuală pe această
zonă este undeva la 10 milioane de euro. Un
total nejustiﬁcat. Adică putem să aplicăm aici
clar o măsură care să ducă la evitarea trimiterii prin poștă a acestor plicuri, pe care de
foarte multe ori, cei care sunt vizați nu le ridică de la Poștă. Noi emitem, dar ei nu ridică
și atunci este un exemplu mic, dar cumulat cu
altele, veți vedea că sumele sunt foarte mari”,
a susținut Teodorovici, la Parlament.
Ministrul de Finanțe a precizat că va analiza
ce se poate face pentru ca toți contribuabilii să
poată comunica online cu Fiscul. 

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a
spus despre secretarul general adjunct
al partidului, Codrin Ştefănescu, că
„vorbește cam mult și cam rău” pentru poziția pe care o are în partid.
Acesta a declarat că Tudorel Toader
ar trebui să își dea demisia dacă nu o
revoacă pe Kovesi.
Întrebat dacă Tudorel Toader ar trebui
să își dea demisia dacă nu o va revoca pe
Laura Codruța Kovesi pentru că așa ar ﬁ
susținut Codrin Ștefănescu, Liviu Dragnea a spus: „Codrin Ștefănescu vorbește
cam mult și cam rău pentru poziția pe
care o are în partid”.
Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a făcut, luni, un apel la
ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru a reacţiona la „dezvăluirile” făcute
de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el
arătând că „sistemul este bolnav” şi că
trebuie luate măsuri urgent.
„Am emoții despre dezvăluirile făcute
ieri seară de colegul nostru, Vlad Cosma, și în mod clar, trebuie să spunem că
sistemul este foarte bolnav, vorbim de
o cangrenă generalizată și trebuie luate
măsuri urgent, în momentul ăsta, penale,

administrative. Așteptam deja de dimineață o reacție a procurorului general,
nu a venit. Așteptam o reacție a ministrului de Justiție, nu a venit. Așteptam
Corpul de control al ministrului Justiției să facă deja ceva în sensul ăsta. Așa
că fac un apel către ministrul Tudorel
Toader: Tudorele, fă ceva, că nu se mai
poate, lucrurile au ajuns la paroxism”,
a spus Codrin Ştefănescu. El a arătat că
social-democraţii nu mai pot sta cu mâinile încrucişate. „Avem un coleg arestat,
un prim-ministru căruia i s-a redeschis
un dosar după opt ani de zile, pe care tot
ei l-au închis, în ﬁecare zi aﬂăm lucruri
ciudate despre colegii noștri și vânătoarea continuă și nu mai putem sta cu mâinile încrucișate”, a spus Ştefănescu. Tot
luni, Liviu Dragnea, a spus că nu ia în
calcul o revocare din partid a lui Codrin
Ștefănescu sau a lui Nicolae Bădălău din
partid. „Le-am spus şi colegilor mei că
sunt nişte prostii acele informaţii care
au ieşit nu ştiu de unde. I-am spus că
eu personal nu am de gând că execut pe
nimeni, nici pe domnul Oprişan, nici pe
domnul Codrin Ştefănescu, nici pe domnul Nicolae Bădălău, chiar nu”, a adăugat Dragnea. 

Anul 2018 trebuie
să ﬁe anul trezirii
Am fost învățați că nu putem avea întotdeauna ceea ce ne dorim, dar cum poți să
găsești pacea interioară, când ești ﬂămând?
Să ﬁi demn, când ți-e sete sau să rămâi calm,
când ți-e frig și nu ai un adăpost, când îți
vezi copiii vlăguiți și murind din cauza lipsei
unei felii de pâine?!
Sunt unii care susțin că săracilor li s-a dat
destul, că trebuie să se înceteze de a mai pune
taxe asupra celor bogați, pentru că aceștia
muncesc din greu pentru a oferi mai mult celor
săraci. Bogații cred că săracii așa trebuie să ﬁe,
căci preferă să „sugă la biberonul guvernului”
mai degrabă decât să-și asume responsabilitatea
pentru ei înșiși. Aceștia cred că redistribuirea
(împărțirea) bogăției este o idee socialistă
diabolică și că ﬁecare „doarme după cum și-a
așternut”.
Ei cred că ajutorul oferit în mod repetat creează
dependență continuă. De aceea, trebuie să existe o limită a întregii asistențe sociale guvernamentale, astfel ca să ﬁe ajutați numai cei care
nu-și pot câștiga existența prin propriile mâini.
Dar guvernul consideră că ajutorul înseamnă
putere, pentru că, cu cât sunt mai mulți oameni
pe care îi ajută, cu atât sunt mai mulți oameni
care, la nevoie, ajută guvernul, mai ales la alegeri. A împărți cu alții nu trebuie să devină un
mod de viață, ci trebuie să ﬁe un gest voluntar
din partea celor care au, dar istoria a dovedit
că, de regulă, cei care au nu sunt dispuși să
împartă cu cei care n-au.
Guvernele au datoria de a-i ajuta pe oameni
să-și facă rost de mijloace de trai, care să le ofere un pic de demnitate, să sprijine mamele cu
copii, să le ofere vârstnicilor ceea ce propriile
familii nu le pot oferi.
Deoarece oamenii de afaceri au tendința de
a oferi salariaților „salarii de sclavi”, guvernele
au datoria de a impune „salarii minime” pe
economie, căci muncitorii de a căror muncă
depind proprietarii trebuie tratați cu demnitate.
Evoluția unei societăți se măsoară și prin cât
de bine sunt tratați cei care muncesc, deoarece
demnitatea umană este „dreptul din naștere al
ﬁecăruia”. Problema este nu de a-i face pe oameni egali, ci de a-i da ﬁecăruia cel puțin siguranța unei supraviețuiri minime de demnitate,
astfel încât ﬁecare să aibă șansa de a alege ce și
cât dorește să aibă în plus. Dacă cineva dorește
să aibă mai mult decât ”nivelul minim”, acesta
poate să se străduiască să atingă acest scop.
Normal ar ﬁ, împreună, toți oamenii să se
străduiască pentru a rezolva problemele deﬁnitorii ale ﬁecărui individ. Mentalitatea „ﬁecare
pentru sine” trebuie să dispară din conștiința
oamenilor. Este nevoie de o evoluție a conștiinței, astfel ca ﬁecare să ﬁe responsabil pentru
el, dar și pentru alții. Scopurile egoiste, luxul
exagerat și exploatarea oamenilor sunt mentalități primitive și trebuie să dispară din conștiința
celor bogați, dar cred că este prea mult să li se
ceară așa ceva bogaților, pentru că îi doare în
cot de alții.
Există vreo posibilitate pentru a ieși din
această situație?
Da! O modiﬁcare de conștiință, o schimbare
radicală în inimile oamenilor. Să încercăm
să construim și nu să distrugem, să aducem
poporul acasă. Să protejăm drepturile ﬁecărui
om. Să ﬁe transparență totală în conducerea afacerilor, să ﬁe scoși la iveală toți banii
ascunși în locuri tainice, la fel și tranzacțiile
monetare. Companiile să ﬁe obligate să publice
toate salariile angajaților, căci numai așa dispare „umblatul cu periuța”, jocurile necinstite,
cât și aranjamentele companiilor și negocierile
între acestea.
Din păcate, transparența totală nu este posibilă, deoarece guvernele și corporațiile nu vor
permite niciodată ca adevărul și transparența să
stea la baza unui sistem politic, social și economic, căci transparența presupune corectitudine,
deschidere, să spui lucrurilor pe nume, să nu
ascunzi nimic de alții pentru obținerea unui
beneﬁciu personal. (Va urma)
 Ec. Cornel MUT

