
Vreau daune morale... dar nu de la şeici
     161 

 

Cuprins 

 

Prefaţă ............................................................................................... 5 

Cuvânt înainte la cartea unui Avocat ........................................... 7 

Cuvânt-înainte ................................................................................. 9 

 

PARTEA I. VREAU DAUNE MORALE 

 

Finala Fed Cup Franţa-România ................................................ 26 

Ţopârlanii ...................................................................................... 27 

În foişor la 60 de ani ..................................................................... 28 

1 mai 2019 ..................................................................................... 31 

Steaua din 1986 ............................................................................. 33 

Râs .................................................................................................. 34 

Urmărirea penală este nepublică ................................................ 35 

Urmărirea penală este nepublică ................................................ 37 

Gigi 1 .............................................................................................. 39 

Încrederea ...................................................................................... 40 

Gigi 2 .............................................................................................. 41 

Popor necondus. Popor necontrolat .......................................... 43 

Relaţia medic-procuror în procesul penal ................................ 45 

De îndată ....................................................................................... 46 

Amantele schimbă politica .......................................................... 47 

Ştiţi ceva? Voi, unele partide, sunteţi amantele  

altor partide ................................................................................... 49 

Gino ............................................................................................... 50 

Contestaţie .................................................................................... 55 

Te-am prins! .................................................................................. 86 

Stagiarul spilcuit cătrănit ............................................................. 95 



162     
 George Coca 

Şi tiranii iubesc ............................................................................ 100 

Contextul ..................................................................................... 104 

 

PARTEA A DOUA . EMIRII  

ŞI EMIRATELE ARABE UNITE 

 

Emiratele Arabe Unite ............................................................... 109 

Prima zi  – 26 noiembrie 2019 – Dubai ................................... 114 

A doua zi – miercuri – 27 noiembrie 2019 .............................. 121 

A treia zi – joi – 28 noiembrie 2019 ......................................... 127 

A patra zi – vineri – 29 noiembrie ............................................ 131 

A cincea zi – sâmbătă – 30 noiembrie 2019 ............................ 139 

A şasea zi – 01 decembrie – duminică ..................................... 146 

A şaptea zi – 02 decembrie – luni ............................................. 151 

A opta zi – 03 decembrie – marţi ............................................. 155 

A mai scris autorul ..................................................................... 158 

 

 



Vreau daune morale... dar nu de la şeici
     15 

 

Vreau daune morale 

 

18 aprilie 2019, ora 08.15, înainte de judecarea unei 

plângeri contravenţionale la Judecătoria Sector 5,  

Dosar nr. 12237/302/2018 

 

Vreau daune morale de la mama care a fost educatoarea 

mea în solidar cu Grădiniţa de la Stâlpu. 

Vreau daune morale de la doamna învăţătoare Ana în 

solidar cu Şcoala Generală clasele I-IV din satul Stâlpu. 

Vreau daune morale de la profesorul de matematică 

Dovleac (asta era porecla lui), de la profesorul de română 

Boghianu, de la profesorul de sport Bogdan, de la profesorul 

de istorie Tudor şi de la ceilalţi profesori din Şcoala Generală 

clasele V-VIII din comuna Iepureşti, toţi în solidar cu aceasta. 

Vreau daune morale de la tata, care era secretar la 

Primăria Iepureşti, şi de la primarul Marcu, în mandatul 

cărora am învăţat la Şcoala Generală clasele V-VIII din 

comună. Şi vreau să le plătească în solidar cu primăria, că 

primăria are bani. 

Vreau daune morale de la dirigu, de la toţi profesorii şi de 

la toţi comandanţii de la Liceul Militar Dimitrie Cantemir din 

Breaza, în solidar cu liceul, pentru că liceul are personalitate 

juridică. 

Vreau daune morale de la locotenentul-major Bardan 

Dumitru, comandantul de pluton, de la căpitan Cinteză, co-

mandantul de baterie, de la maior Cioacă Catriş, comandantul 

de companie, de la locotenent-colonelul Canef Constantin, 

comandantul de batalion, de la colonel Mităchescu, şeful de 



16     
 George Coca 

stat major, de la colonelul Pavelescu Cornel, comandantul 

Şcolii Militare de Artilerie „Ioan Vodă cel Cumplit”, care 

doresc să răspundă în solidar cu pârâţii pentru că are 

personalitate juridică. 

Vreau daune morale de la toţi profesorii din Facultatea de 

Drept a Universităţii din Bucureşti, Iorgovan (Dumnezeu să îl 

ierte!), Neagu Ion, Popa Nicolae, Ciobanu Viorel, Sanda 

Ghimpu, Mitrache şi toţi ceilalţi şi solicit să le plătească în 

solidar cu Facultatea de Drept şi Universitatea Bucureşti, care 

dintre ele vor avea bani în faza de executare silită. 

Dacă nu au profesorii, mă îndrept numai împotriva lor. 

Vreau daune morale de la toţi profesorii din Academia de 

Înalte Studii Militare. 

Vreau daune morale de la toţi comandanţii de la 

Regimentul 1 Mecanizat, Regimentul 43 Artilerie, Secţia 

Arhivelor Militare din Statul Major, Direcţia de Cultură din 

Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Juridică din Ministerul 

Apărării Naţionale. 

De ce vreau eu daune morale? 

Vreau de la mama în solidar cu Grădiniţa de copii din 

satul Stâlpu pentru că în calitatea sa procesuală de educatoare 

mă ţinea cu mâinile la spate, mă punea să strâng firimiturile 

care cădeau pe jos după ce mâncam, să strâng hârtiile şi să le 

pun în coşul de gunoi, să mă spăl pe mâini înainte să mănânc, 

să nu mă bat cu ceilalţi copii. Toate aceste îngrădiri mi-au 

afectat personalitatea, nu am putut să mă dezvolt aşa cum 

voiam eu. Ba, mai mult, mai îmi trăgea şi câte o mică corecţie 

cu o nuieluşă ce se afla în permanenţă pe catedră. 

Şi noi nici nu aveam telefonul copilului şi nici cadrul 

legislativ adecvat prevăzut de Legea nr. 272/2004 privind 
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protecţia şi promovarea drepturilor copilului1 (am şi o notă de 

subsol!!). 

Vreau daune morale de la doamna învăţătoare Ana pentru 

că în clasă eram amestecaţi cei din clasa I, cu cei din clasa a 

II-a, a III-a şi a IV-a, unii citeau, alţii socoteau, alţii scriau, era 

acolo o hărmălaie şi din această cauză majoră nu am putut să 

îmi dezvolt adecvat personalitatea. Şi mai vreau pentru că 

atunci când nu ştiam lecţia mă punea cu genunchii pe coji de 

nucă (din cauza asta de curând m-am operat de menisc, numai 

la stângul, că eram şmecher iar genunchiul drept îl ţineam pe 

podea că în pauză aveam nevoie de el la fotbal), mă bătea la 

palmă cu o riglă pe care în permanenţă o avea pe catedră. Şi 

vreau să plătească daunele morale în solidar cu mama pentru 

că în clasa I, când greşeam vreun bastonaş sau ouşor din alea, 

ca să învăţăm să scriem frumos, ulterior îmi rupeau foaia din 

caiet şi parcă intenţionat mă lăsau până la ultimele rânduri iar 

când mă aşteptam să plec la joacă, hârşti!!, rupeau foaia şi o 

luam de la început. 

O mai dau în judecată, pentru că toaletele erau în spatele 

gropii de nisip unde ne punea să sărim în lungime şi nici nu 

erau separate pentru fete şi pentru băieţi, iar dacă aveam unul 

din clasa a IV-a cu picioarele mai lungi şi elanul mai mare 

ajungea la uşa budei. 

Şi o mai dau în judecată pentru că aveam uniformă şi ne 

controla lunea la unghii şi batistă. Îmi ştirbea ireversibil 

personalitatea. Chem în garanţie şi Ministerul Învăţământului 

(cred că aşa îi spunea, pentru că atunci se învăţa) de atunci, nu 

ăsta de acum, pentru că eu cred că el o obliga pe doamna Ana 

                                                            

1 Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014. 
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să ne oblige să venim la şcoală în uniformă. Nu am avut deloc 

personalitate când eram îmbrăcat în uniformă. Personalitatea 

o dobândeam acasă, când nu o mai purtam. 

De la profesorul de matematică Dovleac vreau daune 

morale pentru că atunci când greşeam un exerciţiu din 

culegerea lui Gheba sau Arimescu mă prindea cu degetele de 

sub bărbie şi mă dădea cu capul de tablă. Şi mai îmi zicea că 

mă pune să mănânc creta. 

De la domnul Boghianu, profesorul de română, cer daune 

morale pentru că atunci când greşeam la gramatică mă trăgea 

de perciuni. 

De la profesorul de sport Bogdan vreau daune morale 

pentru că m-a obligat să alerg suta de metri în 13 secunde, m-a 

învăţat să joc baschet, handbal, fotbal (fotbal nu m-a învăţat el, 

că ştiam eu mai bine decât el, dar zic aşa în memoria lui) şi mă 

ducea împreună cu ceilalţi colegi cu o maşină de la C.A.P2. (am 

deja două note de subsol) în alte comune la Daciadă3. Ba, mai 

mult, mă obliga să sar în înălţime nu pe o saltea, ci pe o glugă 

de coceni de porumb. Asta făceam şi acasă la antrenament. 

Domnul profesor de istorie Tudor să plătească daune 

morale pentru că mă ameninţa cu un compas mare care era la 

tablă împreună cu un echer tot aşa da mare când nu ştiam 

între ce ani a domnit Ştefan cel Mare sau când a avut loc 

bătălia de la Posada. 

Domnul profesor Tudor a fost un veritabil dizident pentru 

că la o şedinţă de partid, povesteşte tata, în prezenţa mai 

marilor oficiali de partid de la Giurgiu, a luat cuvântul şi nu a 

                                                            

2 Cooperativa Agricolă de Producţie, pentru necunoscători. 
3 Mişcare sportivă de masă în vremea comuniştilor. 
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fost de acord cu politica preşedintelui Ceauşescu. Nu i s-a 

întâmplat nimic pentru că zicea lumea că vorbeşte gura fără el. 

În timpul evenimentelor din Decembrie 1989 tata a luat 

de pe perete tabloul lui Ceauşescu şi la vârât după dulap, de nu 

mai vedea ăla nimic din revolta populară din comună (toţi 

erau la ignat, cu ţuica în nas şi călare pe porc), ca să îl pună la 

loc în caz de nevoie. 

Când s-a înfiinţat FSN-ul în comuna Iepureşti, în loc să îl 

pună pe domnul Tudor preşedinte, l-au ales pe tata, pentru că 

spunea lumea că despre domnul Tudor se ştia de pe vremea lui 

Ceauşescu că este nebun. 

Şi vă spun că nu era aşa, pentru că de multe ori aluziv ne 

spunea şi nouă la ora de istorie despre ura lui faţă de 

Ceauşescu, de nu ştiam ce să mai minţim părinţii acasă când 

ne întrebau ce am învăţat la şcoală. 

Toţi profesorii, inclusiv cei care făceau naveta de la 

Bucureşti, să răspundă în solidar cu Primăria Iepureşti, care se 

afla lângă şcoala generală, pentru că toaletele erau în fundul 

şcolii. O să le cer daune morale în cuantum mai mic pentru că, 

deşi nu aveau poze cu pantof de femeie şi pantof de bărbat sau 

pălărie de femeie şi pălărie de bărbat, era scris cu var FETE şi 

BĂIEŢI. 

Am uitat să cer daune morale directorului şcolii, domnul 

profesor Grigorescu (unchiul Vasile care stătea la noi o ardea 

pe Livica, fata lui mai mică, iar mama nu era de acord de loc cu 

această relaţie), pentru că m-a pus să stau neclintit timp de 30 

de minute, santinelă la monumentul eroilor din faţa primăriei. 

Era un profesor de agricultură. Şi de la ăsta vreau daune 

morale pentru că nu dorea să îmi strice media, eu fiind 

premiantul clasei, şi mă punea să sap porumbul şi să adun 



20     
 George Coca 

ştiuleţii. Mi-a ştirbit personalitatea pentru că în loc să învăţăm 

ne ducea cu un tractor cu remorcă să facem practică o lună de 

zile la cules de porumb. Ba, odată, la ora de agricultură, ne-a 

dus la ferma zootehnică să vedem vacile, porcii şi caprele. Nu 

ştiu dacă avea programa analitică, fişa disciplinei sau 

calendarul disciplinei pentru materia zootehnie. 

De la tata, care era secretarul primăriei, şi de la primarul 

Marcu vreau daune pentru că, deşi aveau toalete şi ei în fundul 

primăriei, uneori, e drept în timpul orelor când toaletele 

noastre erau libere, unii dintre cei câţiva angajaţi ai primăriei 

foloseau toaletele de la şcoală pentru că aveau hârtie igienică. 

Ale lor aveau ziare cu cuvântările lui Ceauşescu de pe la 

plenare sau congrese. Eu îi vedeam, că stăteam în banca de la 

geam. Am suferit mult din această cauză, personalitatea mea 

fiind făcută franjuri, asemenea unui menisc. 

De la dirigu’ din liceul militar vreau daune morale în 

cuantum mai mare pentru că ne dădea extemporal la 

matematică când aveam ora de dirigenţie, în loc să ne dezvolte 

personalitatea. El, în loc să ne modeleze personalitatea, ne 

făcea tăntălăi. 

Vă daţi seama cât am suferit eu şi colegii mei, cât de 

ştirbită ne-a fost personalitatea de nici până în ziua de azi, 

când avem 60 de ani, nu am reuşit să o reparăm. 

Mai vreau daune morale de la toţi profesorii, Simaciu, 

profesorul de fizică, Jebelanu Maria, profesoara de limba rusă, 

Giurginca, profesoara de limba română, Irimioiu, profesoara 

de chimie, şi toţi ceilalţi pentru că ne obligau să învăţăm 

pentru olimpiadă şi să învăţăm poezia Luceafărul pe de rost 

(cine o ştia avea nota 5 chiar dacă nu mai ştia nimic). 

Vacanţele noastre erau mai scurte pentru că doamna 
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Giurginca ne dădea să citim un metru de cărţi măsurat când le 

punem una lângă alta. 

Să-mi plătească daune morale locotenentul-major Negoiţă 
Silviu, maiorul Cioacă Catriş, locotenent-colonelul Canef 
Constantin pentru că mă trezeau dimineaţa la ora şase şi 

trebuia să îmi ridic capul de pe perna udă de plânsul nopţii şi 
mă alergau la înviorare, fie vară, fie iarnă. Ba, mai mult, iarna 
ne puneau să ne batem cu zăpadă. Vă daţi seama ce atentat la 
sănătatea şi integritatea noastră corporală. 

De la locotenent-colonelul Canef Constantin vreau daune 
morale în cuantum mai mare pentru că atunci când mă 
prindea că fumam mă obliga să cumpăr clanţe la uşi. 

Era să uit. 

Vreau daune morale de la toţi elevii care erau anul IV 
când eu eram anul I pentru că puneau bonetele pe alee iar eu 
trebuia să le salut în pas de defilare. Alteori, când eram în sala 
de festivităţi pentru film, aruncau bonetele şi pe ce rând 

cădeau acompaniate de strigătul VINE!!! trebuia să mă ridic 
împreună cu colegii mei şi să plecăm tot rândul pentru a se 
aşeza cei de anul IV. 

De la maiorul Cioacă Catriş vreau daune morale în cuantum 
foarte mare, pentru că la tragerea cu pistolul-mitralieră, deşi 
făcusem zeci de ore de pregătire, am uitat la şedinţa de tragere 
din poligon să dezarmez şi m-am întors către el spunând 

nevinovat: 
– Arma mea nu trage! 
În acel moment mi-a dat o palmă de m-am învârtit de mai 

multe ori şi am căzut într-o băltoacă. Au mai fost şi nişte 

Dumnezei şi cizme în fund. 

Mi-a pus viaţa în pericol, el mie, nu eu lui, şi a atentat la 

personalitatea mea care începuse să se formeze. 
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Nu mai am coală de hârtie, acum scriu pe dosul unei 
citaţii din dosarul nr. 12237/302/2018. 

Toţi mi-au ştirbit personalitatea pentru că m-au obligat să 
fiu ordonat şi disciplinat. 

Era să uit de adjutantul Plăvache, care mă punea planton 
peste rând, schimbul doi, de la ora 24.00-03.00, cel mai naşpa, 
şi îmi dădea bocanci mai mari cu două numere spunându-mi 
că o să îmi crească piciorul şi o să trăiesc pe picior mare. Şi de 
la el vreau daune morale. 

Trebuie să îl chem în judecată şi pe colonelul Vlădescu, 
ofiţerul cu disciplina, pentru că a ordonat să îmi cos buzu-
narele de la pantaloni când m-a prins cu mâinile în buzunare. 

Când voi avea hotărârea civilă definitivă (că nu vreau să îi 
dau în judecată în penal) daunele morale vor fi mari pentru că 
voi invoca şi vârsta 14-18 ani. Şi mai cer şi actualizarea lor cu 
rata inflaţiei sau cu roborul, să mai mă gândesc. 

De la comandaţii din şcoala militară „Ioan Vodă cel 
Cumplit” vreau daune morale pentru că m-au trimis în 
poligonul Cincu două săptămâni, la supravieţuire, şi am 
mâncat rădăcini de copac şi ierburi iar apă am băut din urma 
copitei calului, măgarului sau vacii, că nu am putut să identific 
originea urmelor, iar în aplicaţii, când ploua, nu mai terminam 
ciorba din gamelă. Nu au organizat banchet cu fete la 
terminarea şcolii militare. M-au pus să aliniez zăpada cu 
goniometru busolă4 (sunt tare, mai am o notă de subsol) iar 
toamna să bat cu băţul pomii ca să cadă frunzele şi să le duc la 
tomberon. 

                                                            

4 Instrument pentru măsurarea unghiurilor; (spec.) instrument pentru 
măsurarea unghiurilor formate între diferite direcţii de vizare, folosit în 
navigaţie, în topografie etc. [< fr. goniomètre, cf. gr. gonia – unghi, metron – 
măsură]. 
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Personalitatea mea, cât mai rămăsese după liceul militar, a 

fost în continuare ştirbită pentru că deşi aveam televizor în 

clasă aveam voie să ne uităm numai la telejurnal sau la 

cuvântările tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Era mişto, pentru 

că nu făceam ore iar noi jucam cuţki5 pe bănci cu moneda de 5 

bani pe post de minge şi pieptenul pe post de picior. 

Am luat altă citaţie pe care scrie că dacă nu plătesc taxa de 

timbru îmi anulează cererea. Mai zice că pot face cerere de 

reexaminare în termen de 5 zile. 

Când era un film interesant, după ce se dădea stingerea 

fugeam la clasă, băgam televizorul sub catedră, puneam pături 

la uşă şi fără sonor, culcaţi pe burtă, ne uitam la film. În 

paturile noastre sub pături puneam mantalele, ca să creadă că 

noi dormim. Odată, când eram S.S.Bt.6, dau raportul cu pre-

zenţa şi răspândirile (toate răspândirile mele erau la televizor 

în pavilionul învăţământ!!!) şi îl pune dracu pe OSS7 să intre în 

dormitor şi să aprindă lumina. Mă întreabă: 

– Toată lumea doarme cu capul sub pătură? 

– Da, tovarăşe colonel! 

Începe cu primul pat şi termină cu mine la ţambal8. Vreau 

daune morale pentru că am fost privat de libertate până a doua 

zi de dimineaţă. Cer mai puţin pentru că nu am avut cătuşe. 

Chem în judecată şi personal la interogatoriu pe toţi 

profesorii mei de la Facultatea de Drept, pentru că deşi eram 

pregătit fie mă picau la examene, fie îmi dădeau note mici.  

Şi cer daune morale şi de la Facultatea de Drept. 

                                                            

5 Fotbal de masă cu pieptenul. 
6 Sergent de serviciu pe baterie. 
7 Ofiţer de serviciu pe şcoală. 
8 Arest. 
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Pe domnul profesor Mitrache la interogatoriu o să îl 

întreb de ce m-a picat de două ori la examenul de drept penal 

pentru că am confundat învinuitul cu inculpatul? 

De la profesorii-ofiţeri de la Academia de Înalte Studii 

Militare cer daune morale pentru că mă ţineau cocoşat pe 

hărţile de la aplicaţii şi când întrebam care este hotărârea bună 

un domn colonel ne spunea: 

– Ş-aşa-i bine, ş-aşa-i bine. Şi asta ne-o spunea după ce ne 

chinuiam şase ore colorând la hărţi. 

Pe toţi comandaţii de la Mihai Bravu îi dau în judecată pe 

cale separată, pentru că vara mă trimiteau câte 3-4 luni la 

munci agricole sau dacă rămâneam în unitate serveam câte trei 

servicii pe săptămână9. 

În motivarea cererii în fapt o să relatez că mă trimiteau în 

luna februarie sau martie în fiecare an în aplicaţie în poligonul 

Babadag, unde ningea sau ploua şi era o ciorofleacă pe jos iar 

noi dormeam în I-uri10 şi mă puneau să sap locaşul de tragere 

pentru obuzier. Şi o să mai chem în judecată şi personal la 

interogatoriu pe toţi ciobanii care ne tăiau firele de 

transmisiuni sau le înţepau cu boldul de nu puteam să 

transmitem comanda din punctul de observare11 iar ei 

continuau să pască oile în linişte şi pace. 

Aş da în judecată şi toate obiectivele din poligon 

(boscheţii 3X2, toate reperele filiforme, îndepărtate etc.) chiar 

şi Lacul Razelm, dar nu au personalitate juridică aşa cum eu nu 

                                                            

9 Serviciul avea 24 de ore. 
10 Nişte dormitoare în formă de I cu câte 50 de paturi. 
11 Trage bateria Asupra infanteriei Încărcătura a 4-a Exploziv RGM-2 

instantaneu, Scara miimilor Înălţător..., Modificare de derivă... Nivelă... 

Întâiul un proiectil Încărcaţi. 
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am avut personalitate şi îmi este teamă că ridică şi excepţia 

lipsei calităţii procesuale active. 

Şi după ce am redactat acţiunea ÎN FAPT m-am prezentat 

la un avocat nou12 care mi-a spus că nu se poate introduce 

acţiunea în răspundere civilă delictuală pentru daune morale 

pentru că a intervenit prescripţia generală a dreptului la 

acţiunea de 3 ani.  

Şi eu cum rămân, aşa, cu personalitatea ştirbită? 

Nu o să îi mai dau în judecată, dar o să îi notific pe toţi şi 

pe pământ şi în ceruri ca să le mulţumesc pentru că ceea ce 

sunt se datorează domniilor lor. 

Fără cheltuieli de judecată. 

Solicit şi judecarea în lipsă. 

                                                            

12 Mă îndoi 

Mă dezdoi 

Ca şi avocaţii noi 

Asta nu se poate, bă 

Ori că una 

Ori că, că. 


