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Cuvhnt-inainte

La un moment dat, pe cdnd selectam materialul pentru aceastd

carte, mi-aln dbt seama cd lucrez la ceva ce se opune tuturor tendinle-

lor mondiale din uttimuil deceniu. Bibliotecile trec in virtual. Magazi-

nele, poSia, cinematograful, iubirile, iurnalul personal, publicitatea 9i

delaliunile trec;i ele in virtual. impinsd de la spate de crizd, mass-ine-

dia se refugiazd in virtual. Eu insd imi propun sd trec, aici, virtualul

in concret, in nemigcarea hdrtiei, ;i sd-i rdpesc interactivitatea.

O fac, in primul rdnd, pentru cd reprezint o generalie de granild.

M-am adaptat, accePtabil, la epoca informafionald, iar universul

online imi pare util Si amuzant. Dar nu am renun{at niciodatd la

carte. La foSnetul ziarului deschis diminea{a. La hdrtia care suportd

orice, ca Si virtualul. Dar care miroase intr-un fel aparte. $i o poYi

indoi, mhzgali, Sifona. Vreau, tn continuare, sd am la mine in biblio-

tecd volumele care imi plac. Sunt un scriitor posesiv Si egoist, numai

ata am certitudinea cd ceea ce am citit in cartea respectivd rdmhne

pentru totdeauna in proprietatea mea ,,intelectuald". Dincolo de ceea

ce con{in, cdr[ile pot fi Si obiecte de artd. Ca bibliofil, le preluiesc Si

din acest motiv.

Dar mai existd un motiv, ceva mai concret. Virtualul are vitezd, are

ritm, dar nu are siguran{d, memorie. Creeazd senzalia cd se indreaptd

mereu sPre un viitor nesigur, in vreme ce iSi savureazd prezentul ca o

vedetd orgolioasd. Orice accident care se petrece cu un computer, un

server sau o centrald electricd tl poate pune sub semnul intrebdrii, il

face inaccesibil pentru un timp, il dacompleteazd, il deformeazd.
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6 ADRTAN Nlsresp

Am vrut sd trec pe hhrtie chteva postdri de pe blogul meu Pentru
cd le consider relevante pentru anumite teme, situa{ii sau evenimente.

ASa am senzalia cd sunt ferite de neprevdzut, cd oricine, oricdnd,

le-ar putea consulta. M-am ghndit cd riscul de a fi arse in pia{a pu-
blicd este incd destul de mic.

In ultimii ani, am intrat, din ce in ce mai pu{in timid, in comuni-

tatea bloggerilor. In primul rdnd, m-a ajutat sd.-mi ordonez mai bine

gdndurile, sd-mi limpezesc impresiile pe care via{a de zi cu zi, trditd
in ritmul ei,le creeazd, rdpindu-li insd, de multe ori, necesarul rd.gaz

pentru reflecfie. In al doilea rhnd, mi-a dat prilejul sd intru in contact

cu foarte mulsi oameni, extrem de diferili intre ei Si, adesea, foarte
diferili de mine. De fapt, cartea asta e scrisd impreund cu ei. Pentru

cd multe teme au apdrut din asemenea discufii. $i pentru cd multe
aborddri au fost inspirate de ceea ce mi-au scris ,,vizitatorii" mei.

Cdrorale mullumesc pe aceastd cale pentru timpul pe care mi-l oferd.

Existd sute de site-uri despre origami. Este nevoie insd de hdrtie
dacd vrei sd le transformi in realitate.

.1,

2014



Muzeul de v0nitoare de la Posada

2iarnafie2014

Un obiectiv turistic ce meriti vizitat pe Valea Prahovei este

Muzeul cinegetic de la Posada. Probabil ci afi trecut de multe ori
prin dreptul siu firl si vi opri[i acolo. Zona este superb6, iar in
incinta parcului se gisegte qi fostul conac de vinitoare al Marthei

Bibescu. Inifial, a existat o secfie de vinitoare a Palatului Peleq, dar

in2004 am creat,la Posada,ln clldirea modernizati a unui mare

depozit construit in anii '50, acest muzeu de vinitoare. Cu sprijinul

Romsilva, am dus acolo cele mai importante trofee de vinltoare
(care mucegliau pe la Scrovigtea gi tn alte locuri), iar prin diverse

donafii am strdns acolo obiecte de arti avlnd ca temi vdnitoarea,

arme utilizate in diferite perioade Pentru vlnitoare etc. Sunt gi

multe animale naturalizate, aqezate in mediul lor de via[i, ceea ce

face ca muzeul si fie vizitat de clase de elevi sau de pnrinli care le

povestesc copiilor despre fauna gi flora din Rominia.
Muzeul a fost inaugurat ln urmi ca zece ant ln aprilie 2004,

atunci cind Rominia a fost gi gazda Consiliului lnternafional de

VAnltoare (CIC). Prin trofeele exPuse, muzeul de la Posada este cel

mai mare muzeu de acest gen din Europa.

Minlstirea Sf. Nicolae din Predeal

3 ianuarie 2014

Pe Valea Prahovei un obiectiv turistic deosebit il reprezinti gi

Complexul Ministiresc din Predeal' declarat, inci din 1919,
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monument istoric. Vechea biserici, de fapt un schit din lemn, ridi-
catLa L774,a fost arsi de turci. in locul ei, in 1819, a fost ziditi o
noui biserici, din piatri, cu hramul Sf. Nicolae. in incinta comple-

xului se mai afli o biserici, mai recenti, ridicati in urml cu aproxi-

mativ 90 de ani. Mi s-a pirut interesanti reprezentarea unora dintre
personajele pictate - in costume populare romineEti. Din 1993, la
inifiativa lui Antonie Plimideali, este reinfiinfati, la Predeal, mi-
nistirea de maici.

Topul prostiei pe Valea Prahovei
3 ianuarie 2014

Am aritat, in postiri anterioare, citeva din obiectivele turistice
ale unei ierarhii personale - ca opfiuni - pe Valea Prahovei.

Sunt qi clteva lucruri care mie mi se pare ci s-ar incadra insi
intr-un top al prostiei. Pe primul loc ag pune organizarea traficului
rutier in zona Bugteni. Faptul ci tn 2005 a fost anulati licitafia din
2004 pentru construirea autostrizii Comarnic-Bragov a fost firi
indoiali o mare greqeali. Iati ci, dupl 10 ani, se reia proiectul,
practic cu aceleaqi firme. Dar va mai dura...

La Bugteni, pe o distanfi de weo trei kilometri erau cam 10-15

treceri de pietoni. Acum mai sunt weo 10, pirzite de poliliqti. (lntre

timp, s-au amplasat weo trei pasarele pentru pietoni, pe modelul
celor amplasate in 2002-2003 pe DNl, intre Bucuregti gi Ploiegti.)

Evident ci, la vederea poliliqtilor, tot qoferul incetinegte, astfel incit
se formeazi,,dopuri" de kilometri intregi.

De mai mu$i ani, am sugerat construirea unor subtraversiri
pietonale, din chesoane prefabricate, mai potrivite pentru pietonii
in vdrsti qi mai convenabile decit pasarelele ce nu au conditii po-

trivite de amplasare. Inutil. Se aEteapti construirea autostrizii.
Pini atunci, zeci de mii de qoferi injuri guvernul, degi decizia este

a primiriei.

Rdzboiul lui Onoda

Citeva zilelamunte
4iantarie2014

in fiecare an (cu excepfia anului trecut), am sirbitorit Anul Nou

Ia munte, pe Valea Prahovei, cu familia gi cu cAliva prieteni. Din
picate, anul ista, aga cum gtifi, nu a nins qi, din acest motiv, in lipsa

pirtiilor de schi, s-a vizut gi mai bine ci localitilile noastre montane

nu sunt pregitite suficient cu alternative Pentru turiqti. Sigur ci daci
ar fi fost folosite tunurile de api atunci cind temperaturile erau nega-

tive (in noiembrie) gi cind era suficienti api in relele (turiEtii nu so-

siseri inci gi nici proprietarii apartamentelor gi caselor din zoni),
situafia ar fi fost, poate, diferiti. Oricum, mi g6ndesc la decizia auto-

riti{ilor austriece care, in condiliile noi de clima, nu mai sprijinl in-

vestifii pentru zone schiabile decdt de la I 500 de metri ln sus.

Oricum, pentru noi - ca familie - a fost foarte plicut. Am vizitat

multe locuri frumoase, am stat impreuni, am petrecut Anul Nou

impreuni. Astizi ne intoarcem in Bucuregti, Pentru un an - 20L4 -
care nu qtim cum va fi. $i nu qtiu de ce, imi amintesc cuvintele lui
Andrew |ackson: ,,un singur om curajos constituie o majoritate'.

Dragi prieteni, ,,La mu[i ani!"
5 ianuarie 2014

Dragi prieteni,
Vreau si vi mulfumesc pentru uririle Pe care mi le-afi adresat

de slrbitori, pentru prietenia voastri 9i pentru sprijinul pe care mi
l-a!i aritat in toli aceqti ani. Vi muliumesc pentru incurajiri, pentru

idei, pentru sugestii, pentru comentarii. Cu unele am fost de acord,

cu altele nu. Dar erau pirerile voastre.

Am agteptat inceputul anului 9i pentru a aduce la zi unele statis-

tici - unele mi se par semnificative. Astfel, numirul total de accesd.ri

pe blog a depiqit 6,5 milioane (mai exact 6 514 330), iar numirul
total al comentariilor se apropie del70 000 (astizi, numirul comen-

tariilor era de 169 354). Datele sunt preluate de pe WordPress.com.

11
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Nu imi aduc aminte cine a spus ci oamenii in{elepfi cilitoresc
pentru a se descoperi pe ei inqigi. Cilitoriile mele in lumea virtuali
au avut - cred - gi acest rezultat. Datoriti voui, datoriti lucrurilor
pe care le-am aflat, datoriti controverselor sau chiar polemicilor la

care am asistat sau la care am participat. in plus, mi-am adus, in
prezent, amintiri (impliniri, regrete, gregeli) legate de diverse eveni-

mente, unele din ele incdL bine ascunse. Sigur, aga cum afirma

Bernard Shaw, o viafi in care faci greqeli nu numai ci este mult mai

onorabili, dar este qi mult mai folositoare decdt una petrecuti flri
si faci nimic. Sper si fi1i de acord...

Miine, 6 ianuarie, va fi o mare sirbitoare - Botezul Domnului
sau Boboteaza, sirbitoare ce reprezinti botezul in apa Iordanului a

lui Iisus de citre Ioan Botezitorul. Sunt multe tradilii legate de aceasti

sirbitoare. Una dintre ele este aruncarea crucii sfinfite in apl pen-

tru a permite intrecerea tinerilor in a scoate crucea din api. Ve[i

spune ci unii vor continua si arunce cu pietre. Este posibil.

De asemenea, tot miine, va fi ajunul Criciunului pentru Biserica

Ortodoxl de stil vechi. Sunt aproape un milion de romini care ur-
meazd,,in continuare, calendarul iulian, spre deosebire de calenda-

rul gregorian, adoptat in 1919 gi de statul romdn gi, ulterior, de

BOR, intre ele existind un decalaj de 13 zile.

MAine va fi anunfati qi sentinfa in dosarul ,,Zambaccian'. Daci
aq fi cinic, a$ spune ci pare a exista o legituri strinsi intre justi[ie gi

sirbitorile religioase, mai ales in ceea ce privegte Criciunul - de rit
vechi sau nou...

Cdteva gindun, despre sentin{i
7 iamtarie2014

Dragi prieteni,
Nu mi-am inchipuit ci rizbunarea politici poate merge atAt de

departe gi ci ea poate imbrica forme atit de perverse.

P.dzboiul lui Onoda 13

Aveam informafii, din zona Cotroceni, cu citeva zile inaintea

Anului Nou, cI se luase ,,hotirirea" ca sentinfa in dosarul

,,'l,ambaccian' si fie de inchisoare cu executare, atAt pentru mine,

cAt gi pentru so(ia mea.

in final, probabil pentru rafiuni legate de eventualele reac(ii ale

opiniei publice, pedeapsa pentru solia mea a fost modificati.

in declaralia sa de Anul Nou, Bisescu anunla ci justifia trebuie

si ciqtige bitilia cu politicul. Oare puterile statului sunt in rdzbol?

li.u credeam ci sunt, intr-adevir, separate, doar ciL trebuie si coope-

reze. Ceinseamni ins[ justifie pentru Bisescu? inseamni, in prin-

cipal, cele doui complete de recurs de Ia ICCJ, cele care decid fhri
si mai existe alte cii de atac.

Unul din complete este condus de judecitoarea Livia Stanciu,

preEedinta iCCi; numitl gi reconfirmati de Bisescu, dupi ce a jude-

cat recursul in dosarul ,,Trofeul Cahtetii", iar celilalt - cel care m-a

judecat pe mine - este condus de judecitorul lonuf Matei, vicepre-

qedinte at ICCJ, de asemenea numit de citre Bisescu. Recent, de

lltfel, Blsescu, atunci cind l-a numit, l-a liudat spunAnd ci este

,,extrem de puternic" gi ,,tare pe picioarele lui'.

Oare de unde 1l Etia Bisescu? Poate din decizia pe care judecitorul

Matei o pronunlase, pe fond, in dosarul afigeIor electorale, cel care

acceptase 972 de martori ai DNA, contra cinci martori ai apiririi?

in completul care s-a pronunfat pe 6 ianuarie frgurau, de altfel,

toli cei trei judecitori de la fond din dosarul afigelor... intre ei 9i

loana Bogdan, fosta consilieri a lui Daniel Morar. Am cerut recuza-

rea lor dar, evident, cererea mi-a fost respinsi. Aceasta afostiusti{ia

care a dat sentin{a din 6 ianuarie.

Notele scrise ale avocafilor noEtri (peste 100 de pagini) au fost

tlepuse pe 19 decembrie 9i, apoi, dupi Criciun. Credeli ci ele au

fbst citite de citre cei cinci judecitori de Anul Nou? Au contat argu-

rnentele pentru acest complet (nu pentru justi{ie!)? Eu cred cI nu'

Decizia fusese luati, probabil, dinainte 9i nu au contat probele

din dosar.
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Vi reamintesc gi faptul ci, ini{ial, completul de judecati, in
toamni, a fost condus de judecitoarea Aida Popa - vicepregedinti,
atunci, a ICCJ. Probabil, pentru ci ea condusese completul ce mi
achitase in dosarul ,,Mituga Tamara", candidatura ei pentru un nou
mandat a fost invalidati de CSM (recititi, vi rog, dialogul de la
CSM, cu acel prilej, intre Livia Stanciu gi Aida Popa!), iar urmitoa-
rele doui gedinfe au fost conduse de pregedinta secliei penale. Unul
dintre martorii din proces - Cristina Popa - a fost linut in,;ezerv{'
(degi fusese convocati de patru ori) pentru a se implini termenul de

numire ca vicepregedinte al ICCJ a lui Ionu! Matei qi pentru pre-
luarea de citre acesta a conducerii completului. Astfel incit Ionu[
Matei a participat doar la audierea w:ui singur martor (acest lucru
era necesar pentru ci altfel nu ar fi putut intra in dezbaterea judeci-
toreasci) gi la ascultarea pledoariilor avocafilor, in proces. Misiunea
sa era, evident, gi aceea de a incerca si,,acopere" decizia din dosa-

rul ,,afigelor electorale", in care scrisese ci eu reprezint ,,simbolul
corupfiei". Or, cum in dosarul ,,Zambacciari,la fond, to]i cei trei
judecitori infirmaseri acuzatiile de corupfie, obiectivul lui a fost
acela de a le reintroduce, pentru a-qi justifica pozl[ia anterioar[.

Nu consider ci cele doui complete de recurs de la ICCJ, conduse

de judecitorii cenzurafi de Bisescu (vi aduce]i aminte de refuzul
siu de a o numi ca pregedinta a ICCJ pe judecitoarea Birbulescu?),
pot fi identificate cu ,justifia din Romdnia". Ele reprezinti, din
pecate, justi{ia politicd a lui Bisescu, un instrument de laptd' sub

aparenla justi{iei, impotriva adversarilor politici.
Sigur, nu mi agtept ca unii jurnaliEti, cum ar fi Cristian Tirdor

Popescu - cel care ar trebui si-gi aroge unele merite in alegerea, ca

pregedinte, a lui Blsescu, in2004 - sau Ion M. Ionifi, care, dupi 9 ani,
inci nu a aflat ci in blocul din Zambaccian eu am un singur apar-
tament primit in contrapartidi cu terenul pus la dispozifia con-
structorului, iar acesta, Sergiu Sechelariu, a avut trei apartamente,
pe care, de altfel,le-a qi vAndut, nu mi agtept, deci, si citeasci notele
scrise ce cuprind explica{iile avocafilor pe aceste subiecte. O vor da
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irtainte cu ,justi{ia", cu ,Jralorile", cu ,,independen{a", cu ,,oamenii

politici", menfinind confuzia dintre conceptul de justifie, pe de-o

parte, Ei sentinlele concrete date de unele complete configurate po-

litic, pe de alti parte. Sper, insi, ca voi si avefi mai multi ribdare si
descoperifi ce inseamni efectele ,,dictaturii judiciare", pentru a-l

cita pe premierul Turciei.

In ceea ce mi privegte, in noaptea care a trecut, mi-am limpezit

gAndurile gi am tras mai multe concluzii. Cind va fr ca l vi le voi

implrtiqi pe toate.

In orice caz, dedata asta nu voi mai putea sPune ci este exclusiv

vina lui Blsescu. Riul poate fi ficut nu doar prin ac{iune, ci qi prin

inacfiune. Faptul ci actuala coalilie a consolidat mecanismele prin

care Bisescu controleazi sistemul judiciar la virf, aplicind, in con-

tinuare, reguli aberante, este o mare neimplinire.

In loc si se concentreze pe adoptarea unor legi moderne, echili-

lrrate, pe efortul de revizuire a Constituliei, actuala coalilie se ocupi,

nejustificat de mult, in opinia mea, de conflictele locale din teritoriu.

Ca si dau un singur exemplu, este oare normal ca judecitorii

din aceeaqi secfie - cea de penal -, colegi de birou, si formeze qi

completele de fond, gi cele de recurs ta iCCJf Nu ar fi mai potrivit

ca fondul si fie judecat la curfile de apel qi doar recursurile Ia ICCI,

cum consideri profesorul Viorel Ciobanu? Sau, nu ar fi necesar si
se revini, prin lege, la configurafia de noui judec[tori (de la toate

secliile) pentru completele de recurs - actualmente formate exclu-

siv din colegi de sec(ie (gi de birou) ai judecitorilor de la fond?

In ceea ce priveqte ,,confiscarea" aberanti a unei sume de bani,

decisi de complet, vi voi spune, cu un alt prilej, care este in opinia

mea substratul acestei decizii.

In finalul acestor rinduri, vi rog, dragi prieteni, si nu ne mai

prefacem: nu a fost vorba de o decizie a justifiei, ci de o rlzbunare

politici, realizat| prin intermediul unui complet condus de un ju-

decitor numit de Bisescu si care a avut o misiune de indeplinit'
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Subliniez, eu nu atac justi{ia ca atare - am dovedit ca jurist, ca

profesor de drept, dar gi prin adoptarea unor reglementiri impor-
tante ce guverneazi gi astizi activitatea in domeniul justifiei, ci res-

pect valorile justi{iei. Eu mi refer la o anumitd sentinfi, dati de un

anumit complet,in anumire condilii. $i consider ci aceasti sentin(i
nu poate fi subsumati justi{iei independente, ci doar unei activitifi
politice partizane. Din picate...

Darva rispunde, oare, cineva, pentru riul fhcut, pentru suferin-

lele qi pentru proiectele neimplinite?
Nu qtiu inc6. Probabil ci nu... Sau?

P.S. Firi lndoiali, ali observat qi un alt ,,obiectiv" al sentinfei -
extinderea la cinci ani a interzicerii drepturilor mele politice, fa1[

de cei doi ani - in procesul afigelor electorale!

Cum qi cf,nd a inceput dosarul politic,,Zambaccian"?
8 ianuarie 2014

Un post de televiziune a difuzat recent o inregistrare cu Bisescu,

de la o intdlnire cu lideri politici, din 2009, cdnd fbcea presiuni

asupra Parlamentului pentru ca acesta si-gi dea avizrtlpentru ince-
perea urmiririi penale impotriva mea in dosarul ,,Zarrtbacciart''
(curat constitu{ional!). El spunea atunci ci dosarul a pornit de la

denun(uri ale unor ,,colegi de partid' - Sergiu Sechelariu qi Irina

|ianu. Minciuni, evident. Dosarul e public. Nu existi astfel de de-

nunfuri. in schimb, in urma unor controale financiare ordonate
de DNA, ln 2005-2006, la firmele lui Sechelariu, administratorul
firmei, Cristina Popa a fost pusi sub invinuire gi apoi, in schimbul
denunfului impotriva noastri, a fost transformati in martor.

Dar ,,dosarul" a inceput cu mult inainte. in 2002, Bisescu, in
calitate de primar general al Capitalei, a incercat, in scopuri poli-
tice, blocarea construcfiei din Zamb accran. Constructorul, Vertcon,
l-a acfionat in instanfi gi a ciqtigat. Evident ci era vorba de o
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,rr liune cu substrat politic, in condiliile cunoscute. Mai mult, in

hirgcllie, sesizlrile respective Bisescu i le-a trimis, in copie, qi pre-

lerlintelui Iliescu, dar gi premierului Nistase!

In plus, in campania prezidenfiald din 20A4, Mona Musci, din

lrirrtea Alianfei D.A., avdnd drept co-pregedinte pe Bdsescu, a fhcut

o scsizare la Parchet pe tema terenului dinZambaccian. Erau cumva

Mona Musci sau Bisescu colegi de partid cu mine? Bisescu gtia

hine, la intdlnirea din 2009, ci minfea gi ci dosarul a fost pornit

politic,la inifiativa sa gi a colegilor sii. Dupi alegeri,la 4 noiembrie

l(X)5, Daniel Morar, proaspit numit la conducerea DNA de Bisescu

pi Macovei, a redeschis dosarul. Era cumva Morar coleg de partid

( u mine?

De altfel, scrisorile repetate ale lui Bisescu qi presiunile asupra

l'irrlamentului pentru inceperea urmiririi penale in dosarul

,,Zambaccian* nu au avut un evident caracter politic?

Acelagi post de televiziune a prezentat un rispuns al lui Morar in

lcgitur[ cu o disculie telefonici Pe care am a'v'ut-o, in 2005, spune

t'1, ,,la inceputul lunii noiembrie". El prezinti disculia respectivi

irrtr-o perspectivi de joc geostrategic, ca o incercare de pozifionare

it'rarhic6:, cu implicafii (para) psihologice. Nu imi Propun si-l ana-

lfutzpeMorar din punctul de vedere al triirilor sale subiective, aqa

cil nu voi comenta acest aspect. Eu il sunasem pe telefonul guverna-

rrrcntal, qi pentru ci nu rispunsese, secretara mea a sunat la cabine-

tul slu, pe telefonul de orag, rugindu-l s[ sune inapoi cAnd s-ar fi
irrtors in birou.

Ceea ce este important, ins[, este faptul ci la intrebarea mea,

generatl de articolele de presi, bigate pe ,'surse judiciare", daci

l)NA a redeschis dosarul ,,Zar.rbaccian', Morar, la inceputul lunii

rroiembrie, imi rlspundea ci nu, dar dupi o zi sau doui, in 4 no-

iembrie 2005, de aniversarea zilei de naEtere a lui Bisescu, DNA a

irnurrlat cI a fost redeschis dosarul ,,Zambacclan'! Cum ar spune

lr:rrrcezii, Tel maitre, tel valet.Informa{iile la presi fuseseri date,

t.viclent, de oamenii lui Morar.


