
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Scriitorul român-basarabean, născut la Mana (Orhei) acum 75 de ani, exilat 
din Basarabia în august 1944, apoi din România în noiembrie 1977, scrie în 
jurnalul său că a fost invitat oficial în Republica Moldova şi că a acceptat invi-
taţia! Aceasta nu e prima invitaţie, se pare că şi Snegur l-a invitat acasă, doar că 
atunci, şi cu alte ocazii, Paul Goma ar fi răspuns: Nu călătoresc în ţări comuniste… 
  

  În 2009, Asociaţia Hyde Park a solicitat organelor competente să acorde în regim 
de urgenţă cetăţenia Rep.Moldova scriitorului român  Paul Goma şi familiei sale (Ana-

Maria şi Filip Goma), cu 
toate drepturile şi consid-
eraţia pe care le merită. 
 

 Guvernului i-am cerut să examineze posibilitatea 
editării întregii opere artistice şi publicistice de pînă 
acum, cu difuzarea volumelor prin bibliotecile R.Moldova şi 
în întreg spaţiul românesc. Cel puţin Uniunea Scriitorilor ar 
putea cheltui o parte din banii publici de care dispune 
pentru tipărirea volumelor inedite ale lui Goma, sau care n-
au fost tirajate decât în traducere, peste hotare, sau în tira-
je foarte mici, de acum două decenii, deci cititorii au acces 
la ele doar în format electronic, pe pagina de Internet per-
sonală a autorului.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Publicaţia Curaj e un ziar non-conformist care 
încurajează spiritul rebel, promovează libertatea de 
exprimare, pluralismul, respectul pentru diferenţă. 
Este evident că opiniile oamenilor nu coincid 
întotdeauna. Dar asta nu trebuie să fie un motiv 
pentru ură, discriminare sau cenzură.  
       Acceptăm toate opiniile, indiferent de cine le emite şi 
ce subiect atacă, cu condiţia să nu insulte persoana, să 
nu îndemne la ură sau violenţă. Îi îndemnăm pe toţi cei 
ce vor să-şi facă auzite opiniile să scrie la ziarul nostru.  

 Făcând publice problemele, există şansa ca ele 
să fie soluţionate. În caz contrar, riscaţi să rămâneţi 
încâlciţi în plasele lor. În plus, veţi avea într-un final un 
sentiment de om liber, activ, implicat, care-şi gestionează 
de sine stătător existenţa şi nu este la bunul plac al orga-
nelor birocratice şi atotputernice ale Statului. Sau cel 
puţin există speranţa că acestea pot fi puse la respect şi 
obligate să funcţioneze conform menirii lor, în cazul în 

care-şi depăşesc atribuţiile şi le cădeţi victimă.  
 

 Informaţia din această publicaţie e doar un strop din 
ceea ce reprezintă portalul de opinii Curaj.MD, pe care 
sunt găzduite mii de texte şi comentarii. Nici imaginile 
video difuzate pe Curaj.TV nu pot fi relatate în text scris.  
 Deci vă invităm să scrieţi, comentaţi, filmaţi, iar noi 
ne obligăm să fim portavocea voastră fidelă, să vă 
găzduim opiniile pe siturile Curaj. 
 
  

Suntem liberi atât cât ne putem exprima!  



 

 

 Comentarii: 
 

 Ştefan: Continuaţi să vă declaraţi 
români chiar şi după experienţe neplăcute 
pe care le-aţi avut în România, de exemplu 
la Autoritatea pentru Cetăţenie. Identitatea 
nu poate depinde de comportamentul unor 
funcţionari corupţi de la ghişee sau de cea 
a unor jandarmi tupeişti. Voi, ca români, 
trebue să bateţi cu pumnul în masă când 
lucruri merg prost şi să nu vă întoarceţi cu 
spatele dezgustaţi pentru că asta e şi ţara 
voastră. 
 

 Eugen: Eu aş interzice orice 
acordare de cetăţenie română ucrainenilor, 
basarabenilor şi ruşilor… 
 

 Ion de la Criuleni: Ce facem cu 
transilvănenii care s-au răsculat la 
despărţirea de România? Oare de ce nu le 
sugerezi şi lor ceea ce ne sugerezi nouă? 
 

 Gheorg Wolfovitz: Când au năvălit 
ruşii în Basarabia, în „40, şi o mulţime de 
basarabeni au fost nevoiţi să se refugieze 
în România, au întâlnit destul de mulţi 
indivizi ca Eugen. O spune însuşi Paul 
Goma în romanele sale. Cred că erau rude 
sau bunei de-ai lui Eugen care strecurau 
mânioşi printre dinţi că au venit basarabenii 
să le mănânce pâinea… 
 

  Declaraţie de presă HYDE PARK:  
 

 Constatăm cu regret că, după 
deschiderea noilor secţii consulare ale 
României în Rep.Moldova, situaţia pe-
tenţilor basarabeni, solicitanţi de viză şi 
cetăţenie română nu s-a ameliorat cu 
nimic. Lipsa de transparenţă, birocra-
tizarea excesivă a instituţiilor cu care 
intră în contact basarbenii şi discrimina-
rea acestora trezesc îngrijorarea noas-
tră. 
 Acum câţiva ani, în România a fost 
adoptat prin Hotărâre de Guvern 
(nr.1723/2004, completat prin HG 
nr.1487/2005, Programul de măsuri privind 
combaterea birocraţiei în activitatea de 
relaţii cu publicul. Potrivit acestuia, auto-
rităţile administraţiei publice centrale şi lo-
cale sunt obligate să ia un şir de măsuri şi 
să raporteze Guvernului despre rezultatele 
obţinute. 
 Instituţiile care intră în contact cu 
basarabenii încalcă prevederile acestei legi. 
Vedeţi pe curaj.tv ilustrarea video a acestor 
abuzuri. 
 Ceea ce se întâmplă la Autoritatea 
Naţională pentru Cetăţenie ar trebui să facă 
obiectul sesizării din oficiu a organelor abili-

tate  cu monitorizarea respectării legii şi a 
comportamentului funcţionarului public din 
această instituţie. 
 

 Deoarece nu au fost făcute publice 
acţiunile de eliminare a acestor nereguli, 
Hyde Park cere organelor abilitate: 
 1. Să investigheze aceste abuzuri şi 
să penalizeze funcţionarii ce se fac vi-
novaţi de încălcarea legii; 
 2. Să sancţioneze conform legii 
şeful  ANC - Nicoleta Eucarie, pentru 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

     Nu mai consideraţi film doar superproducţiile de milioane! 

Nişte imagini amuzante sau şocante filmate cu telefonul mobil 

sau cu o cameră de amatori pot avea mai mare impact decât 

filmele propagandistice, turnate din bani publici sau privaţi.  

Acum toată lumea poate să se 

transforme din cinefil în cineast 

amator.  

 Asociaţia Hyde Park vă 

încurajează să participaţi la 

primul festival de film pentru 

neprofesionişti din Moldova 

care va avea loc în mai 2011.       

La ediţia din acest an am oferit 

11 premii în valoare totală de 

peste 1000 de euro. 
 



 

 Ştiţi deja, Chişinăul a jignit Moscova 
printr-un decret, iar Moscova jigneşte 
Chişinăul spunând că vinul moldovenesc 
este bun pentru a vopsi gardurile. Trebuie să 
nuanţez, însă, ofensa adusă Rusiei. Ideea este 
că Moscova s-a simţit insultată, ci nu 
moldovenii au jignit-o. Nici nu şi-ar permite 
vreodată. Doamne fereşte! Moldovenii ar face 
pe ei. Totuşi, de ce să se supere Rusia?  
 Moldova spune că a fost ocupată de 
Uniunea Sovietică de prin ‘90. Ce e nou în 
asta? Păi, a elibera 
nu înseamnă a sub-
juga. Ruşii trebuiau 
să lupte cu nemţii, 
apoi să se întoarcă 
acasă – nu să pună 
cizma în prag şi să 
rămână pentru apro-
ape 60 de ani. 
 A ş a d a r , 
micuţul stat Moldova 
a jignit interesele 
megalomane ale 
Rusiei indirect – a spus un adevăr istoric. În 
replică, oficialii de la Moscova au ofensat 
Chişinăul direct, fără scrupule şi cât se poate 
de urât. Desigur, vorbesc despre declaraţiile ce 
ţin de vin. Onişcenko, acel personaj de poveste 
care apare din neant pentru a-şi pune pieptul 
osos în apărarea drepturilor consumatorilor, 
este un nesimţit, un rău intenţionat şi s-a dis-
creditat într-atâta, încât nu are petec curat pe 
costumul lui de mafiot. 

 Nu suntem naivi şi înţelegem că scandalul 
vinului între Moldova şi Rusia este doar o 
răzbunare. Onişcenko spune că îi apără pe 
consumatori care s-ar putea îmbolnăvi bând vin 
moldovenesc, dar evită să vorbească despre 
zecile de mii de ruşi care mor sau se îm-
bolnăvesc în fiecare an pentru că beau vodcă 
extrem de proastă. Ce să le faci ruşilor? Nu ai 
ce. Sunt mari, au gaz, benzină şi o armată în 
Moldova. Sunt atât de mari încât ne-ar strivi ca 
pe o muscă. Se pun cu noi doar pentru a arăta 

că nu mer i tă 
înfruntaţi, chiar şi de 
un adevăr istoric. 
 Citeam zilele 
acestea pe net un 
comentariu. Cineva 
spunea că trebuie 
d e  f a p t  s ă - i 
m u l ţ u m i m  l u i 
On işcenko.  Ne 
obligă să căutăm noi 
pieţe, să ne extin-
dem în zone noi. 

Este greşit să renunţăm la piaţa rusească. Am 
văzut asta în economia din România, care 
acum ar dori să revină în Rusia cu diferite pro-
duse, dar îi este extrem de greu pentru că 
trebuie să o recucerească. Totuşi, chiar şi în 
aceste condiţii nu cred că este bine să re-
nunţăm la adevărul istoric: trebuie să găsim o 
cale de mijloc. Să lăsăm decretul la locul lui. 
Doar Onişcenko, pardon, câinii latră, iar cara-
vana trece.   
                 

 
 

 Comentarii : 
 

  Adam: eu cred că 
interesul lor merge împotriva 
populaţiei RM inclusiv a celor 
de naţionalitate rusă. Ar trebui 
să ne unim cu toţii şi să 
boicotăm produsele din Rusia. 
Poate şi la nivel oficial. 

       A b s o l u b i l :  R u s i a 
t r i ş e a z ă ,  j o a c ă  d u p ă 
standarde duble! Când vorbim 
noi despre ocupaţie, cu 
deportări şi foamete impusă, 
suntem pedeps i ţ i  sau 
şantajaţi. Iar despre mult bine 
pe care ni l-au făcut n-or uita! 
Politicianul Jirinovski spunea 
apăsat că toţi stâlpii din 
Moldova au fost puşi în 
perioada sovietică de RUŞI, 
de aceea or să ni-i ia. 
      Carpediem: apropo, când 
Rusia a mai pus interdicţii 
acum câţiva ani pe vinurile 
moldoveneşti, să vezi ce bine 
s-a orientat producătorul 
autohton şi s-a extins în UE, 
cu puţin lucru la calitate, 
bineînţeles. problema e în 
neincrederea producătorilor 
noştri că ar putea pătrunde şi 
pe alte pieţe. 

 

 
 
 
 
 
 

 V-aţi gândit vreodată că omul poate fi privat de libertate, 
poate fi încătuşat, dar poate rămâne liber în spirit?  
 

 Din 9 august 2010 s-a dat startul unei noi emisiuni de liberă exprimare - 
Inamicul Public - o emisiune interactivă prezentată de Oleg Brega, fiind 
realizată şi difuzată la Jurnal TV. 

 Moderatorul dă exemplu bun, comentând acid, curajos diverse subiecte abordate în ştiri, sau 
depistate de el şi echipa care-l ajută. De asemenea sunt preluate şi propuse pentru dezbatere teme 
şi materiale care au fost publicate pe Curaj.TV 
 Vă puteţi exprima la telefon (+373/22) 235008, pe chat-ul paginii special create de Jurnal, pe 
Twitter (folosind @inamiculpublic sau #inamicul) ori pe FaceBook. Vă îndemnăm să ne trimiteţi pe 
orice cale accesibilă sugestii pentru ediţiile următoare, comentarii despre programele deja realizate. 
 

 De luni până joi, în fiecare seară, după ora 23,30, puteţi urmări emisiunea în direct.    

 Înregistrările pot fi vizionate pe www.curaj.tv/inamicul sau pe www.jurnaltv.md 
 

        Oleg Brega este cineast, jurnalist, militant pentru drepturile omului din asociaţia Hyde Park 

 



 

 

 

       Soluţia mea: alegerea preşedintelui de către Parlament cu 
simplă majoritate (50+1 deputaţi), demiterea în aceleaşi 
condiţii  – astfel încât insul care se crede dincolo de lege să 
poată fi rechemat rapid. 
        (...) Fără introducerea unui articol special în Constituţie care ar 
stipula că preşedintele ţării nu are dreptul să ocupe funcţii de partid şi 
că, din momentul accederii sale în funcţie, persoana dată îşi 
suspendă calitatea de membru de partid, toată afacerea cu 
preşedintele ales de popor va semăna mult cu…o altă treabă urât 
mirositoare (zisă în popor şi căcat), practicată vreo 8 ani la rând: 
şedinţe de partid organizate sub egida statului, preşedinte ce are în 
grijă doar o parte de electorat (pe restul scuipându-i avan, de la 
înălţimile programului partidului), agitaţie electorală permanentă în 
favoarea partidului prezidenţial, posibilităţi extra-legale de control 
asupra guvernului şi deputaţilor (mai ales prin disciplina de partid), 
contopirea aparatului de stat cu cel de partid etc… Abia am scăpat de 
un circar şi nu mai vreau altul, mai luminat poate şi cu pretenţii 
”democratice” (adiţional ochelari, înălţime de 2 m sau păr proaspăt 
aşezat pe chelie liberal-democrată)… 
 Găsesc un alt non-sens în Constituţie localizat în modul de 
aranajare al instituţiilor statului: insul care dă medalii, numeşte 
ambasadori şi taie panglici (zis şi preşedinte de ţară), se află într-o 
asimetrie brutală de pondere în raport cu sine însuşi: deşi funcţia-i 
simbolică şi eventual onorifică, imposibilitatea umplerii ei cu conţinut 
uman (adică alegerile) poate paraliza şi spre final, chiar răsturna, un 
întreg parlament perfect legitim, ales cu votul treaz al electoratului. 
Pe viitor, acestei asimetrii i se va mai adăuga o alta, de legitimitate: 
dacă trece referendumul, preşedintele, ca ins ales pentru calităţile 
personale, va deţine un avantaj imens de legitimitate în faţa 
Parlamentului ales pe liste de partid. Dacă le adaug şi trag linia, 
rezultă un Nu pe buletinul de vot, şi un Da în minte pe care-l voi 
aplica unui alt referendum. Cândva. Altădată.      

                            Autor: Vitalie SPRÎNCEANĂ 

 Poporul, desigur că va vota pentru opţiunea prezidenţială, 
fiindcă aşa suntem noi, mai mult asiaţi sau ce doriţi numai nu 
europeni. Noi (poporul) vrem un tătuc ce să ne poarte grijă, să 
fie frumos (să-l punem icoană la perete), să ne dicteze cine 
suntem, cu cine vom prieteni, ce vom mânca, ce trebuie să 
facem, cu ce să ne ocupăm, etc…  
         (...) Eu o să votez la referendum CONTRA. Contra unui 
“preşedinte puternic”, contra ţarului, contra unui nou Snegur care a 
fost “preşedinte puternic” slab şi a cedat mai toate cuceririle 
renaşterii naţionale din 1988-92, care a semnat pactul de aderare a 
Moldovei la CSI şi care tremura la orice adiere de vânt dinspre 
Moscova. Votez CONTRA unui nou Lucinschi care a închinat ruşilor 
tot ce nu a reuşit Snegur, care a împărţit statul businessmenilor săi 
apropiaţi şi nu în ultimul rând fecioraşului său. Votez CONTRA unui 
nou Voronin ce a depus tot efortul să îi întreacă la 
contraproductivitate pe primii doi şi să aducă ţara la sapă de lemn. 
Şi toate astea s-au făcut cu mandatul măriei sale poporul! Aaaa… 
Voronin nu a fost ales direct de către popor? Ei şi mare treabă – a 
fost ales de popor indirect, că dacă era sufragiu direct tot pe el 
făcea preşedinte poporul, şi în 2001 şi în 2005, ridicaţi sondajele şi 
datele CEC-ului de-atunci. 
         Votez CONTRA din motivele sus-numite, rezultă că VOTEZ 
CONTRA POPORULUI – aşa să fie! Şi aici mă distanţez de acest 
popor care în proporţie de peste 40 la sută vrea înapoi în URSS, şi 
încă vre-o 20 la sută se vor mai găsi să voteze asta în cazul unui alt 
plebiscit pe tema dată.  
 Votez CONTRA poporului care a sărit în capul inamicului 
public Brega, fiindcă acela a atins icoana sfântă a primarului general 
de la sobele multora! Pe popor nu îl interesează dacă îşi exercită 
competent acel primar general funcţiile sau cu ce se ocupă el în 
timpul serviciului, pe popor îl interesează că primarul acela e tânăr 
şi frumos, e patriot, e “de-al nostru” (...)      
                    Autor: WTF  

    Comentarii:  PR: Nimic clar. Aiureală metaforico-istorico-filozofico-democratică maldavnească. Doar lozinca – curat anarhistă: “Eu votez 

CONTRA poporului!”. Un fel de “Taie tăt şi scrie o p…a” . Veniţi, dragii mei, cu argumente CON-VIN-GĂ-TOA-RE. Altfel, astfel de lozinci se 
aseamănă cu cele ale comicilor: “Nu veniţi la referenduum !!!!!!! şî vse….” Da de ce?… că cică pragul e mic, sau că alt chiţibuş bolşevic. 
 Şi eu sunt împotriva monarhiei maldaveneşti, dar voi uitaţi de REALITATEA CONCRETĂ în care trăim. 
 “Ţărişoricuta” asta de “RM”, pentru mine e un fel de “Pridnestrovie” acum la moment. Trebuie să mergem tocmai aşa, cum e situaţia reală, 
mimând democraţiile marilor state. Până trecem podul (la propriu şi la figurat), apoi mai vedem ce fel de “meteo” e afară. 
 

 WTFmd: Noi încă nu avem un Smirnov al nostru legitimat de papor… degrabă o s-avem – asta ţinând cont de realităţile maldaveneşti 
 P.S. Şi nu e diloc în consonanţă cu mesajele comicilor 
 

 Gheorg Wolfovitz: Bine. Dacă spui că nu trebuie să mergem la referendum, de ce adică n-ai avea dreptate? Cred că nici eu nu voi merge. 

 "Юрий Рошка" контра: Юрий Рошка луптэ кот ла кот контра нородулуй, аре приказ принит де ла бэрбатсу Вологя Воронин. 
Вологя есте контра попорулуй ши есте за освободительного народа. Вечная слава луй Вологя! Лынгэ памятниКУРиле освободительей. 
 

 WTFmd: “Рошка” nu şi hren s nim.. ceea că şi el e CONTA e treaba lor.. el e CONTRA alegerii după cum declară.. eu contra mulţimii 
neinformate şi contra organizatorilor ce speculează cu populisme da nu avantaje concrete. 

 



 

 Politicienii moldavi sunt foarte şmecheri. Când e vorba de 
probleme controversate sau de instituţii puternice, care ar 
putea să le provoace răni grave, să le strice imaginea într-o 
eventuală confruntare, preferă să se ascundă cu grijă în tufari şi 
să pretindă fie că se ocupă cu probleme adevărate, importante, 
ce vizează întreaga ţară, fie să se debaraseze elegant de ele 
pretinzând că nu ţin de competenţa lor. Să luăm, de exemplu, 
scandalul picnicarilor de la Curtea Constituţională. Niciun partid 
politic nu şi-a expus încă direct şi oficial poziţia la problema în 
cauză. 
 Să nu fiu înţeles greşit. Nimeni nu le 
cere politicienilor să intervină în deciziile 
judecătoreşti, să anuleze principiul separării 
puterilor în stat. Ci doar să-şi expună opinia, 
să se detaşeze ori să-şi exprime admiraţia 
faţă de angajaţii CC, să dea un calificativ 
comportamentului lor.  Pentru că totuşi scan-
dalul e mare şi toată societatea îl urmăreşte. 
Şi clasa politică n-o poate îndemna la concil-
iere. Scandalul nu poate fi muşamalizat 
pentru că întreaga ţară ar înţelege că legea e 
scrisă doar pentru unii, în timp ce alţii pot să-
şi permită s-o neglijeze. Tăcerea în aceste 
condiţii e suspectă şi aduce a complicitate. 
 Să-l luăm pe Ghimpu. După ce s-a ars o dată cu un decret pe 
care CC i l-a anulat ca ultimului preşedinte de colhoz, acum el 
preferă să stea departe, să nu mai rişte. Îşi imaginează probabil că a 
prins doi iepuri de-odată. Adică s-a produs în calitate de unic lider 
politic care ţine la naţiune, doar că duşmanii i-au răpus proiectul. I-aş 
fi apreciat la justa valoare iniţiativa doar dacă ar fi luptat ceva mai 
mult timp împotriva hotărârii injuste, dacă partidul său ar fi ieşit 
măcar o dată în stradă să protesteze .Dar aşa, mi s-a creat impresia 
că Ghimpu a răsuflat uşurat că a scăpat de o povară, că nu mai e 
responsabil de nimic şi erou totodată. Se înşeală amarnic!  
 Dimpotrivă, faptul că a înghiţit cuminte găluşca, deşi ştia că 
decretul lui e perfect legal, că acum tace ca un mieluşel, deşi ar fi 

avut ocazia să-i snopească pe cei de la CC cu ocazia chefului lor 
silvic, mi-l prezintă într-o lumină nefavorabilă. Acum am multe dubii 
să votez cu el pentru că a dat dovadă de slăbiciune şi îl văd ca pe 
un lider neputincios, slab, ale cărui acţiuni pot fi anulate cu uşurinţă. 
Nu mă convinge nici măcar faptul că instituţiile care-i contestă de-
cretele îi sunt duşmănoase, că membrii lor împărtăşesc o ideologie 
ostilă lui. Dacă e aşa, n-ar trebui să lase mâinile în jos sau să 
fluture a lehamite din ele, ci să lupte, să ia atitudine atunci când i se 
iveşte ocazia să se revanşeze, să nu se teamă de eventualele con-
secinţe etc. 

 Şi ceilalţi politicieni liberali şi democraţi 
tac ca nişte soldăţei în brusturi, de frică să nu 
se pună rău cu o instituţie de care pot să aibă 
nevoie vreodată. Urechean nici nu s-a jenat 
să se solidarizeze subtil cu angajaţii CC, la o 
un canal TV (Alt TV, pare-mi-se), să pretindă 
că această instituţie e practic infailibilă, că 
distrugem statul dacă ne luăm de ea. Mă rog, 
dacă e de sorginte divină… 
 Şi ştiţi cum reuşesc democraţii moldavi 
să iasă din încurcătură, să depăşească în cele 
din urmă situaţia jenantă când n-au nimic de 
spus concret în privinţa unor încălcări grave a 

legislaţiei sau a comportamentului imoral al membrilor unor instituţii 
publice atotputernice? Intonând cu drag imnuri anticomuniste. Ei 
bine, aici reuşesc să treacă drept oameni de treabă, patrioţi, pro-
democraţie (logic, dacă sunt anticomunişti, sunt automat democraţi, 
nu-i aşa?). Doar că nu prea văd diferenţa atâta timp cât 
reacţionează şi unii şi alţii aproape în aceeaşi manieră. Retorica 
anticomunistă nu ţine de democraţie. Am mai vrea să vedem şi 
acţiuni concrete, nu doar declaraţii de intenţii pro-democraţie, 
însoţite de practici comuniste. 
 
 

 Autor: Gheorghe LUPUŞORU 

 
 
 Protestele Hyde Park semnalează probleme pe care trebuie 
să le soluţioneze instituţiile publice centrale şi locale, monitor-
izează încălcările drepturilor omului, încurajând exprimara liberă.  
     Acţiunile stradale şi protestele realizate de noi în ultimile luni: 
 - În data de 31 a fiecărei luni Hyde 
Park protestează în faţa ambasadei Rusiei. 
Prin această acţiune susţinem 
protestatarii ruşi cărora le este încălcat 
de către poliţia rusă şi înalţii oficiali 
dreptul la întruniri publice 
 - 22 februarie 2010, Hyde Park 
susţine printr-un protest refugiatul John 
Onoje, care mai bine de 10 ani încearcă să 
primească cetăţenia unui stat, avînd acte 
doar pentru teritoriu R.M, nu şi pentru a 
călători.  
 O continuitate a protestelor cu acest subiect a urmat în luna mai, 
cînd HP a ieşit în stradă pentru a cere respectarea drepturilor 
refugiaţilor.  
     Luna mai continuă cu un alt rând de manifestaţii stradale HP:  - 
Protestul realizat îmreună cu organizaţia Gender Doc M, cerând drep 
turi egale minorităţilor sexuale (dreptul la căsătorie, de a infia copii) 

 
 

 

    - Protestul din 15 mai 2010 de pe PMAN generat de tentativa de 
introducere a religiei în şcoli, fapt ce ar declanşa discriminarea pe 
criterii religoase. 

    - Una dintre cele mai mediatizate 
probleme de către HP este activitatea 
transportului public. Cu această ocazie, pe 
dată de 7 iunie şi 26 iulie 2010 s-a protestat 
în faţa primariei municipiului Chişinău. 
  Am cerut autorităţilor să-i oblige pe 
şoferi să respecte regulamentul transpor-
tului public şi să-i demită din funcţie sau 
amendeze pe cei care încalcă acest regula-
ment. Printre cele mai frecvente încălcări 
sunt: difuzarea muzicii în transportul public, 
comportamentul agresiv al şoferilor, supraa-
glomerarea microbuselor, lipsa microbuselor 

dimineaţa şi seara, viteza excesivă, fumatul la volan etc.   
 - Cel mai recent protest este cel din 4 august 2010, în faţa consu-
latului României la Chişinău, la care am protestat împotriva 
birocraţiei cu care se confruntă cetăţenii RM cînd apelează la in-
stituţiile româneşti.   



 

 

 CONDIŢII de participare:  

 Să vizionezi cel puţin cinci filmuleţe de pe  www.curaj.net/?page_id=2626 

 Să-ţi anunţi prietenii despre acest training şi să-i inviţi să aplice şi ei (cursul poate demara dacă vor aplica cel puţin 10 
persoane din localitatea ta)                                                                                                               

          APLICĂ ACUM! Trimite un e-mail la adresa ghenadie@brega.org cu următoarea informarţie: 

           Nume, Prenume | Vârsta |  Date de contact (telefon, adresă de domiciliu)

 

 
 
 
 
 
 

 Atunci vino cu noi in Şcoala Curajului! 
 

 ETAPE de instruire:  

  I. Vizionare de filme despre drepturile omului.  
  II. Training pentru însuşirea tehnicilor de filmare, editare şi difuzare a filmelor de scurt metraj.  
  III. Proiecţii publice cu filmele realizate de participanţii la trening.  
  IV. Promovarea celor mai bune filme la festivaluri tematice naţionale şi internaţionale 

 

 Pentru detalii: 069801212 | 069350894 

    Moldova 1 cere sfaturi de 
la bigoţi cum să protejeze 
societatea de homosexuali 
 E destul de ciudat să văd pe cineva 
că e împotriva mea, deşi nu am avut 
niciodată un conflict cu el/ea, că e de-
ranjat de ideea că nu corespund unui 
ideal de-al său. Se adună în organi-
zaţii, născocesc teorii şi principalul 
obiectiv în viaţa lor devine lupta cu 
natura mea.  
 Uneori chiar mă simt flatat că sunt 
atât de important, că atâta lume 
vajnică, nujnikă şi de treabă se gân-
deşte numai la natura mea şi la desti-
nul meu. Ei nu sunt problematici, nu. Ei 
sunt fireşti, de la sine înţeleşi. Ei sunt 
împuterniciţi să-mi pună la îndoială 
existenţa, sensul şi scopul vieţii. Doar 
este evident, nu-i aşa? 
 Dar mă simt şi mai ciudat când o 
instituţie publică arată acuzator cu de- 
getul înspre mine, când se aliază cu 
indivizi ce jonglează cu argumente 
preluate din basme. Moldova 1 a invitat 
la una din emisiunile sale vreo 6 invitaţi 
homofobi şi doar unul care apără drep-
turile LGBT (nu ştiu dacă i-a invitat cu 
adevărat sau doar pretind, dar cred că 
refuzul lor a fost justificat). Oare cum o 
fi calculat cota de reprezentativitate? 
După statistici?  
 Totuşi, puţin probabil că în RM lo-
cuiesc 10 la sută din deţinătoarele de 
Miss, mai ales Ucraina, sau de pseu-
dosavanţi englezi gen Alex Spac. Mod-

eratorul, care logic ar fi trebuit să fie 
echidistant şi să nu se coalizeze cu o 
parte a conflictului, cere,  plin de re-
spect, sfaturi de la bigoţii sectanţi 
(ortodoximea nu e reprezentată de 
nimeni în studio – exista pericolul să se 
stranguleze unii pe alţii), cum trebuie 
să reacţioneze statul şi societatea ca 
să protejeze societatea de pericolul 
emanat de homosexuali. Senzaţia pe 
care-o resimt e de proscris, de animal 
hăituit, de… 

 A spus cineva că RM a ieşit din 
Evul Mediu? Ha ha ha! N-avea cum! 
Din simplu motiv că n-a coborât încă 
din copaci şi nici n-a ieşti din peşteri. 
Până la Evul Mediu mai are cale lungă. 
 

Autor: Gheorg WOLFOVITZ 
                              

 

  Comentarii :   
 Gheorg Wolfovitz: Se pare că emisiunea e 
programatic creştinoidă, realizată din perspectivă 
ortodoxă, şi homofobia lor nu se datorează tandrei 
inconştienţe moldoveneşti, ci e asumată, în 
cunoştinţă de cauză. Deci, Moldova 1 promovează 
deschis, fără menajamente discriminarea. Inclusiv 
a contribuabililor ce îşi aduc aportul la întrţinerea 
acestei instituţii. 
     Oleg Brega: Angela Sîrbu să-şi dea demisia, 
dacă acceptă o astfel de emisiune la Moldova 1 
     Ion de la Criuleni: Nu corespunde învăţăturile 
Domnului Iisus această acţiune a TRM ca fiind o 
televiziune a creştinilor de peste 90% din RM. 
Plăcerea nu poare fi legiferată, fiindcă fiecare om 
are plăcere diferită. „Eu vreau să am 7 femei, una 
să întâlnească oaspeţii, a doua să gătească 
mâncare, altă să-mi nască copii, alta să educe 
copiii, alta să muncească în câmp, alta să facă 
cumpărături….”. Aceştia din TRM vor să se 
împerecheze bărbat-femee, alţii vor bărbaţi-vite… 
Aceste plăceri nu pot fi impuse prin legea de stat. 
Fiecare se educă de către părinţi, şi nu TRM sau 
Constituţie. 
      Nicu: Homosexualii poate si sunt demult, dar 
ma gîndesc ca este urit sa vezi doi bărbaţi cum se 
sărută prin parcuri, la acest capitol chiar iniţiativa 
fascistă era binevenită: de prins de o...a pe cîţiva, 
şi restul vor reveni repede la normalitate.Cîte fete 
frumoase prin lumea asta şi cite odată n-are cine 
le trăsni. 
      Gheorg Wolfovitz: Într-adevăr, Kalean. Când 
îi vezi pe creştini mâncând carne de porc, îţi vine 
să iei un tun şi să le tragi o boambă-n cap, să le 
vină mintea în cuibul ei firesc. Cred că musulmanii 
şi evreii aveau dreptate când mai scurtau de cap 
pe cei impuri. Atâtea vietăţi curate în jur şi să 
consumi carne de porc??? 



 

        Asociaţia HYDE PARK anunţă un concurs cu premii pentru cetăţenii activi. Avem cinci categorii de premii: 
   Reportaj Video, Reportaj Audio, Eseu, Discurs Public,  Desen/Caricatură pe tematica: 

 

 
 
                   

   Singura condiţie este ca lucrările să fie creaţii personale. 
    Termenul limită pentru prezentarea lucrărilor – 1 decembrie 2010 

   Rezultatele vor fi făcute publice după 3 decembrie 2010 pe portalul www.curaj.md 

Persoană de contact: Elena SPÎNACHI | tel. 079296613    
Skype: spinachi elena |  e-mail: elenaspinachi@yahoo.com 

 Un tânăr şofer de microbus îşi exprimă opinia vis 
a vis de comportamentul şoferilor care prestează servicii de 
transport public.  
 Pe adresa electronică a Hyde Park-ului  a venit următorul 
mesaj:  Bună! Îmi spune Maxim şi am 27 ani, sunt din Chişinău. 
Cu părere de rău mai prestez servicii de transport public particular 
şi cu ceva timp în urmă chiar am vrut să creez un forum, unde toţi 
cei care sunt indignaţi de comportamentul şoferilor de microbus 
să scrie numerele de inmatriculare şi ruta pe care sunt în funcţi-
une, pentru ca mai apoi să fie folosită în scopul eliminarii acestor  
”raufacatori”. În ultimul timp, sincer, nici nu mai rezist şi fiind calm, 
chiar să vă spun sincer îmi vine câteodată să le dau peste ureche. 
Pe 11 aprilie anul curent am facut 27 ani şi mergând cu ruta 80 la 
Schinoasa în musafirie, în acea zi chiar am fost “trimis” şi “numit” 
de un “moşneag cu experienţă în conducere auto”,  la fel şi pe 

ruta 155 şi 102 parcă sunt la raliu, eu fiind tânăr ener-
gic,  să vă spun sincer, chiar nu mă pot ţine de bară.   
 Astazi privind Jurnal tv, am observat cea ce aţi întreprins 
lânga Primaria Chisinaului, chiar vă mulţumesc că aveţi timp şi 
răbdare să o faceţi. Am o propunere sau mai bine zis o adaugare 
la ceia ce aţi pornit cu şoferii rutierilor. Cea mai mare problemă în 
cazul dat, cred ca este nu fumatul sau “vorbe la mobil”, ci este 
securitatea pasagerilor, din cauza că primii nu ştiu să conducă, nu 
se stimează pe ei,  nu stimează pasagerii şi în ultimul rând chiar şi  
”SAPA”,  adică microbuzul. 
 Sincer nici nu stiu la cine s-ar putea apela, cu intrebarea 
anumeconducerii proaste a soferilor de microbuze,poate cineva 
sa le arate unde este acceleratorul si frina si cu sa se foloseaska 
de ele , in mod lejer:)                                                            
              Autor: MAXIM                                                                                                

ARTICOLE de atitudine, fotografii şi discursuri despre implicare civică puteţi găsi pe pagina Curaj.MD  
la următoarele rubrici: Înregistrări din emisiunea Hyde Park | Video Curaj.Net | Discursuri la Maratonul Oratoric | 
Festivalul de Film “AMATORUL” | Proteste Hyde Park | 198 de metode de acţiune non-violentă | Opinii persecutate. 

 
 

          FILMULEŢE îndrăzneţe puteţi găsi şi pe Curaj.TV la categorii precum:  
          Reportaj Social, Politic, Civic | Justiţie | Documentar | Şcoala Curajului 

 Mulţi îşi reamintesc de copilărie prin prisma desenelor 
animate vizionate. Unii vorbesc despre aceste momente cu 
mult entuziasm, alţii - cu nepăsare, dar şi unii şi alţii au în co-
mun personajele animate ale acelor timpuri: acel „Leopold”, 
„Vinni Puh”, „Nu pogodi”etc.- dacă vorbim de generaţiile sovi-
etice şi post-sovietice – personaje care şi astăzi încă mai 
bîntuie prin gîndurile acestora cu unele replici: „Ребята, 
давайте жить дружнo” sau „Мо-ло-дец, будешь 
как великий Нехочуха!”, filme, pline de informaţii utile 
din care poţi învăţa şi care generează o atitudine pozitivă.  
 Astăzi, avem televiziuni dedicate desenelor animate şi mai 
avem şi copii care dedică 4-12 ore zilnic vizionării acestor 
filmuleţe. Şi încă ce gen de desene animate! Mă ia groaza cînd mă 
gîndesc la mesajele acestora, la ideea filmului, titlul şi expresivi-
tatea personajelor. Desene animate care generează violenţă, com-
portament neadecvat şi ale căror mesaje sunt absolut iraţionale. 
Personaje care au forma cuburilor de caşcaval, cu arme în mîini, 
în costume ciudate etc. Sunt observabile scene de violenţă, lupte 
şi  explozii. Cine ar putea să ne garanteze că nu creştem şi 

educăm „terorişti”? De ce ne mirăm cînd auzim de violuri în rîndul 
copiilor? De ce lăsăm telecomanda în mîinile lor? Unde sunteţi, 
dragi părinţi? 
 Vorbesc de pe 
poziţia unei persoane 
în copilăria căreia au 
lipsit desenele ani-
mate. Nu pentru că mi-
ar fi fost interzise, doar 
că nu puteam înţelege 
ideea şi utilitatea lor. 
Acum mă simt în um-
bra discuţiilor cînd e 
vorba de desene ani-
mate, sunt foarte atentă la ceea ce se vorbeşte, care este mesajul, 
ideea, utilitatea lor şi dacă merită vizionate. Am pierdut oare multe? 
       
 Autor: Elena SPÎNACHI 
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elena: Este adevarat, avem o “stabilitate” 

care duce spre stagnare. Noi vrem o 
astfel de stabilitate? Mă îndoiesc. Baiatul 
e bravo, el e focarul destabilizării şi resta-
bilizării. Important este ca acum el să-şi 
poată extinde viziunea şi să recons-
truiască sistemul Dîşcovean 

Ana-Maria: N-aş cere atât de multe de la 
el. E suficient că există şi se manifestă. 
Sper că e contagios. E frumos că există 
acum mai multe puncte de vedere. 

Ion de la Criuleni: „Măi, tu ai grijă ce 
vorbeşti!”. Este un îndemn bun pentru 
toţi, indiferent de stare sociala, nationali-
tate sau rang într-o mişcare ori  c u l t . 
 Dar este îmbucurător ca vine de  l a 
un copil.   

COMENTARII de pe site: 
 

 
A.Stan: Personajul minor cu tigara-n dinti 

este produsul uneu parti a societatii in 
stagnare sau, cum o califica ei, “stabila”. 
De fapt, e simbolul degradarii lente si 
sigure. E mai grav ca afecteaza genera-
tia in crestere. Anume asemenea spe-
cimene degradate mintal si reprezinta 
reduta fortei nostalgice dupa trecutul de 
trista pomenire. Pe de alta parte, la anti-
podul lui, se află băiatul care l-a indem-
nat pe primul sa-si controleze discursul. 
El are capacitatea de a gandi pozitiv, de 
sine statator, deosebeşte valoarea de 
non-valoare. E un semn bun ca nu e 
pierdut totul. Si inchei cu o intrebare reto-
rica: Ce au facut/fac/face elita satului/
raionului - pedagogii, functionarii din 
cadrul APL(exista o asa persoană (i)
responsabilă  

     
pe probleme educatiei, dreptului, protectiei 

generatiei in crestere), ONG-urile locale/
raionale, ca situatia sa se schimbe spre 
mai bine? In acest sens intentia, efortul 
Anei-Maria este salutar si binevenit in 
localitatea cu pricina. 

Ana-Maria: Ce este valoare şi ce este 
non-valoare reprezintă o întrebare grea şi 
pentru mine. Nu cred că puteam să clar-
ific pentru elevii din Dişcova acest as-
pect. Eu am vrut să-şi pună întrebări. Să 
spună că regele e gol. 

Ion de la Criuleni: Ana-Maria, în opinia 
mea, valoarea este o piatră clădită pe 
temelie. Cu alte cuvinte, orice face omul, 
trebue s-o facă cu dragoste pentru el 
însuşi, dar cu folos pentru toţi. Non-
valoare este când faci ceva pentru altul. 

          Mă duceam să ţin un training pentru elevii din 
Dişcova. Tematica – accesul la informaţie, cu studiu 
de caz pe o problemă din satul lor. Le-am arătat că 
pentru problema asta există responsabili şi că noi le-
am cerut explicaţii şi soluţii, 
deci pot s-o facă şi ei. 
  Dar discuţia, împletită cu 
vizionare de filmuleţe sociale, s-a 
t ransformat ,  după venirea 
primăriţei, într-un soi de spectacol. 
Au urmat ameninţări, ţipete şi 
umflat în pene – nimic care să 
amintească de o discuţie normală 
între maturi, în faţa copiilor. Din 
momentul ăla, elevii au avut o 
mare dilemă: cine e bun şi cine e 
rău? Eu cu cine votez? 
  Am înţeles cel mai bine ce valuri s-au creat în 
seara aceea când a fluturat în spatele nostru un 
profesor, declarând furtunos: „Aţi destabilizat situaţia în 
sat!” Pe bune, asta am făcut. Mama ei de stabilitate, cu 
profesori care te ridică de gât şi te întreabă: „Tu să mă 
înveţi pe mine, măi?”, cu frică de a juca cărţi în plină 
vară când trece directoarea şcolii pe lângă tine, cu o 
mulţime de muncitori la negru dintr-un sat cât palma. Cui 
mai trebuie stabilitatea asta? Poate e bine c-au fost ba-
laurii ăia şi au spart stabilitatea în bucăţi? Acum e clar că 

lucrurile se pot mişca, că până şi directoarea, şi 
primăriţa, şi preşedintele au obligaţii. Şi totuşi, dacă vă 
place, n-aveţi decât să refaceţi exact aceeaşi stabilitate. 
  În altă seară, mergeam spre fântână, tot în Dişco-

va. Şi m-a înjurat din spate un ins, 
de vreo 12 ani, rezemat de un gard. 
Frumosul de el, cu o ţigară între 
degete, luase o decizie pentru el, 
cine e rău şi cine e bun. De altfel, 
ştiu că se mai vorbea pe la şcoală 
despre ce dihănii au fost ăia cu 
trainingul. Acum soldăţelul ăsta lupta 
pentru regina sa, primăriţa, adică 
pentru o cauză nobilă. 
 Ce m-a mirat a fost reacţia 
unui coleg de-al lui, care trecea 
întâmplător pe-alături: „Măi, tu ai 

grijă ce vorbeşti!” Incredibil! Omuleanul ăsta poate e 
fondatorul unui nou curent de gândire în Dişcova. El 
reprezintă pe acest tărâm un nou credo: e cazul să ne 
asumăm răspunderea pentru ce vorbim. 
  Abia aştept să aflu dacă a mai aderat cineva la 
curentul acesta, cine în Dişcova mai gândeşte aşa. 
 

         P.S.: filmuleţe la acest subiect pot fi vizionate pe  
www.curaj.tv 

                                                  Autor: Ana-MARIA 

 

AVIZ: Redacţia vă anunţă că revista Curaj poate fi distribuită în orice localitate. 
Dacă vreţi să o daţi prietenilor sau rudelor, contactaţi-ne la adresa  

elenaspinachi@yahoo.com  

Asociaţia Hyde Park şi redacţia Curaj  
nu împărtăşesc neapărat  
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