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Şi din această circumstanŃă

inevitabilă ce face parte din
„triada tragică” a omului, în -
văŃăm normalitatea sensului:
să ne întristăm de suferinŃa
provocată de pierderea unui
Om drag şi preŃuit, cum este
profesorul Aurel Negucioiu şi
să ne bucurăm că am trăit şi
crescut la şcoala economică
promovată cu înŃelepciune şi
dăruire şi de acest Spirit al

Coloanei Infinitului!
Timpul uman în care ne-am

cunoscut poartă amprenta spiritualităŃii omului-dascăl ce
iubea ceea ce făcea şi se străduia să descopere mereu
potenŃialităŃi în devenire, capabile să viseze, chiar şi
imposibilul, de care vorbea Havel. 

Pornind de la stu -
diul ARSIT (AsociaŃia
pentru Reformarea Sis-
temului de Impozite şi
Taxe) realizat la nivel
naŃional unde din cele
216 administraŃii fis -
cale chestionate referi -
tor la o întrebare rela -
tiv simplă, 85% au răs-
puns eronat sau au evi -
tat răspunsul, am de -
marat o cercetare re -

feritoare la gradul de încredere în DirecŃia Fi -
nanŃelor Publice la nivelul municipiului Sibiu.

În acest cadru, judeŃul Sibiu, asupra că -
ruia vom realiza cercetarea, se află pe locul
20 în funcŃie de numărul total al comer -
cianŃilor din România, cu o pondere de apro -
ximativ 2% din total, conform datelor furni -
zate de Registrul ComerŃului.

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Nu ştiu ceea ce sunt priin-
cipiile dacă ele nu sunt decât
reguli pe care le recomanzi
altora în favoarea ta.”

Diderot
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În atmosfera politică şi economică deseori aiuritoare,
halucinantă, de la noi, atmosferă în care, după cum se
vede, corupŃia, venalitatea se scriu cu majuscule, simŃi
nevoia şi de altceva. De ceva pornit din suflet, fără
interese ascunse, de ceva pornit cu entuziasm nedisimu -
lat şi care a reuşit, reuşeşte. De ceva să-Ńi dea (redea)
o stare tonică, optimistă, eminamente necesară pentru
mai bine. Un astfel de moment, în zilele imediate lui 22
decembrie 1989, când nu puŃini magnaŃi de astăzi, mai
mult sau mai puŃin „sub acoperire”, încă se ascundeau
în gaură de şarpe de furia mulŃimii revoltate, dar îşi fă -
ceau planuri cum să spolieze statul, consider că l-a re -
pre zentat şi îl reprezintă (re)apariŃia ziarului „Liberalul”. O
frumoasă epopee. Fiind direct implicat, „la lumină”, îmi

permit să redau, în premieră, istoria deosebită a acelor momente.

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 4-5

continuare ^n pag. 7
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„Liberalul”, 6 ianuarie 1990
– istoria reapari]iei dup@ 43 de ani –
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Remember

24 ianuarie 1859. Mare Sărbătoare Românească, Unirea Principatelor Române
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urmare din pagina 1
În prezent, turismul reprezintă unul

dintre cele mai dinamice sectoare eco -
nomice, care înregistrează schimbări
permanente şi o Energie a acestui
timp uman în care am coexistat era
alimentată de înŃelepciunea: „colabo-
rarea şi cooperarea sunt întodeauna
mai benefice pentru om decât con-
flictul”, dezvoltată în profunzime de
Richard Layard în Secretele Fericirii.

Omul-cercetător în ale vieŃii econo -
mice şi sociale de la noi şi, nu nu -
mai, profesorul Aurel Negucioiu, a
ştiut să pună cunoaşterea autentică
în slujba celor interesaŃi şi motivaŃi
în ale progresului bazat pe valorile
sensului, ale armoniei, libertăŃii în răs-

pundere, solidarităŃii umane, comuniu -
nii sociale şi compasiunii. Acum, când
trăim pe viu cea mai mare „durere a
omului”, scoasă la „lumina lumii” de
actuala criză ecolonomică, începem
să conştientizăm că omul- cercetător
român, Aurel Negucioiu iubea adevă -
rul din sŃiinŃa economică prin modul
în care îl spunea şi repeta: „funcŃia
productivă a unui sistem economic
nu poate fi ignorată prea multă vre -
me, fără a nu începe să trăieşti pe
datorie, când te transformi din pro-
ducător-consumator în cerşetor-con-
sumator”!

În munca aceasta de om-dascăl şi
de om-cercetător, profesorul Aurel Ne -
gucioiu a integrat aproape organic şi
frumoasa calitate de om-prieten. Cu
câtă măiestrie oferea prietenia la cei
mai tineri şi, în ecuaŃia timpului, se

bucura de posibilitatea de a învăŃa de
la alŃi colegi! Era un spirit asemănă-
tor lui Einstein, dacă ne gândim la ce
spunea acesta: „nu merită trăită de -
cât o viaŃă pusă în slujba altor vieŃi”!
Şi mai mult, şi-a pus enegia vieŃii în
slujba adevărului cu care colegul şi
prietenul nostru, prof. Aurel Negu -
cioiu a îmbinat armonios viaŃa trăită,
munca şi iubirea deoarece a înŃeles
de timpuriu că viaŃa este o existenŃă
în relaŃie cu tine însuŃi, cu semenii,
cu „întregul viu”. Această conştiinŃă
umană în relaŃie a avut la profesorul
român Aurel Negucioiu izvorul în cei
şapte ani de acasă, unde educaŃia se
făcea la vremea aceea prin iubire şi
în iubire!

Deşi, de curând, a plecat în cealal-
tă lume a noastră, a vieŃii veşnice
imaginată de o „înŃelepciune sistemi -

că”, dumnezeiască, izvorâtă din fap-
tul că planeta Pământ este un „orga -
nism viu şi conştient”, omul-profe-
sor, omul-iubitor de oameni, Aurel Ne -
gucioiu rămâne şi în această primă
lume a noastră prin zestrea biologică
pe care o lasă, spiritul studenŃilor şi
doctoranzilor pe care i-a crescut în
demnitate şi responsabilitate profesio -
nală, prin flacăra ideilor din operele sale
vii, ce arde în jurul nucleului relaŃiei
dintre omul social – libertatea de a fi
şi întregul moral de a trăi, muncii şi
iubi frumos prin adevăr în bunătate,
libertate în responsabilitate, solidari-
tate în comuniune şi compasiune.

Şi când ne gândim, dragi prieteni,
cât de rar este astăzi curajul moral
de a fi Om de valoare şi nu om de
succes, spiritul personalităŃii profe-
sorului Aurel Negucioiu devine, pen-
tru noi cei care mai rămânem aici o
vreme, strigătul urgenŃei: stop căderii
morale şi degradării umane a edu-
caŃiei noastre de bază şi universitare!
Să trecem şi la o nouă educaŃie în
spiritul eco-economiei, bazată pe ar -
monia dintre mediul creat de om şi
mediul natural, pe iubire şi pe valo-
rile sensului!

Pentru mine şi, nu numai, colabo -
rarea şi prietenia cu omul-uman, pro-
fesorul Aurel Negucioiu, a însemnat
punerea la lucru a Respiritualizării
umane şi instituŃionale şi aici la Cluj-
Napoca, la Universitatea Creştină „Di -
mi trie Cantemir” unde am lansat pen-
tru prima dată în dezbatere împreună
cu prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi, pro-
blema regândirii educaŃiei în general,
a celei economice, în special, din per s-
pectiva valorilor sensului, a „sănătăŃii
întregului viu”, ca paradigmă a liber -
tăŃii în răspundere. 

Într-o lume confuză, din perspec-
tiva Ńelurilor, cum o numea Einstein,
colegul şi prietenul nostru, profesorul

Aurel Negucioiu, rămâne cu o identi-
tate izvorâtă dintr-o matrice sufleteas-
că sănătoasă, de o simplitate volun-
tară inconfundabilă, în numele căreia
sperăm să-i rămânem datori întru
continuarea comportamentului definit
prin „Curajul de a trăi ca Om”.

Dragă domnule profesor, fie ca Dum-
nezeul nostru „nepersonal” să-Ńi că -
lău zească odihna veşnică în iubire,
adevăr, bunătate şi demnitate, valori
în care ai trăit şi trudit, ai crezut şi
ai educat! 

Vă rog să-mi permiteŃi, dragi prie -
teni să prezint pentru profesorul Aurel
Negucioiu două strofe din Imnul Ar -
moniei care face parte din viitoare
mea carte Despre viaŃă şi economie.
Cele două strofe sunt de fapt prima
şi ultima, exprimate astfel:

Dă-ne, Doamne înŃelepciunea,
De-a ne acorda cu lumea
De-a trăi în armonie,
Acum, aici şi pe vecie !
……………………………

ÎnvaŃă-ne, Doamne, să ne ajutăm singuri,
Să iubim viaŃa ce trăieşte-n muguri,
Să devenim “sfinŃi vii”, ce alină suferinŃa,
Ce preŃuiesc Adevărul, Bunătatea şi
CredinŃa.

Din câte îl cunosc pe profesorul
Aurel Negucioiu, spiritul ce se regă -
seş te în strofele de mai sus îi de -
finea întreaga sa personalitate, crezul
său de a iubi ceea ce face şi de a
face ceea ce iubeşte.

În respectul Omului de valoare,
prof. univ. dr. Aurel Negucioiu şi în
credinŃa că eforturile sale închinate
“sănătăŃii întregului viu” vor fi con-
tinuate cu aceeaşi asiduitate, vă rog
să îmi permiteŃi să închei aceste gân-
duri din inimă şi ca hrană sufle -
tească pentru viitoarele generaŃii de
economişti, şi nu numai.

Curajul de a tr@i ca Om

Vedere din Cluj-Napoca

prof.univ.dr. Constantin POPESCU
A.S.E. Bucureşti

Cuvintelor prof. Constantin Popescu privind personalitatea prof. dr.
Aurel Negucioiu, le alătur cuvintele mele de condoleanŃe, respect şi
amintre neaderată pentru această remarcabilă personalitate care a fost
prof. dr. Aurel Negucioiu

Dan Popescu

EUROECONOMIA XXI - Sumar 2012

Vedere din Strasbourg
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urmare din pagina 1
... Era foarte înalt, dar bine pro-

porŃionat. Avea o alură distinsă, ele-
gantă firesc şi nu construită după fel
de fel de reŃete mondene simandicoa -
se. Nu acestea erau însă calităŃile lui
deosebite. Întreaga lui personalitate „res-
pira” aristocraŃie, de Ńinută, desigur,
dar mai ales de spirit. Boier de viŃă şi
prin pergamente – de pildă, unchiul său
de bunic, Nifon Mitropolitul, a prezidat
Adunarea Electivă a łării Româneşti
care l-a ales ca domn tot pe Alexan -
dru Ioan Cuza, deja domnul ales al
Moldovei – dar mai ales prin educa -
Ńie, comportament, generozitate, no -
bleŃe sufletească. Dan, căci despre el
este vorba, Dan Amedeu Lăzărescu,
născut în 1918, era un excepŃional
cărturar, un eminent istoric şi jurist,
era licenŃiat universitar cu „Magna cum
Laude”. Se înscrisese apoi la doctorat
la Universitatea din Bucureşti la profe -
sorul de Istoria doctrinelor economice
George Strat, însă a fost nevoit să
întrerupă; ani buni, iată, „locuind” în
aceeaşi ce  lulă şi în acelaşi pat tocmai
cu conducătorul său de doctorat. Deo -
po trivă, avansa strălucite consideraŃii
în filozofie, sociologie, politologie, eco-
nomie. Un veritabil „Spiritus universa -
lis”. Era, în fapt, o mare şi valoroasă
enciclopedie. Nu neapărat de termeni,
ci mai ales de interpretări. Se „mişca”
cu o uşurinŃă fantastică, interesant
mereu, pasionant la fel, pe întreaga
zonă a culturii lumii...

... De la apariŃia noului oficios PNL,
ziarul „Liberalul”, la începutul anului
1946 – nou oficios deoarece „Viitorul”,
în situaŃia politică complexă de atun-
ci, nu mai era reprezentativ – şi până
la suspendarea ziarului în 29 noiem-
brie 1947 (ultimul număr), Dan Ame -
deu Lăzărescu fusese, într-un timp

foarte dificil şi în care, nu doar spre
final, cenzura era extrem de „muşcă-
toare”, redactor de frunte al ziarului.
Mult timp, de fapt, a condus publi-
caŃia. Partidul, ziarul pe care îl înno-
bilase cu doctele sale concepŃii, stu -
dii şi articole, cu articole polemice excep-
Ńionale, deseori cu umorul său inimi -
tabil, au fost, de fapt, în cei aproape
doi ani, viaŃa lui. O viaŃă deloc uşoară,
dimpotrivă, foarte riscantă, grea. Şi a
urmat ce a urmat, printre altele aproape
opt ani de puşcărie politică dură, mi -
zerie, respingeri, marginalizare...

... Cu emoŃie în glas mi-a telefonat
de Crăciunul anului 1989 să merg să-l
vizitez acasă – un mic şi modest
apartament la intersecŃia B-dului Ana
Ipătescu cu strada Povernei, dar un
apartament distins prin câteva piese
de mobilă moştenite, prin mici şi gin -
gaşe amintiri ale unei vieŃi de om, o
locuinŃă a cărei atmosferă şi al cărei
amfitrion te făceau să te simŃi atât de
bine. Ne cunoşteam de mult. Era bun
prieten cu tatăl meu care, în tinereŃea
sa, îi fusese subdirector la Liceul „Spi-
ru Haret” din Capitală. Ani buni, apoi,
părintele meu împreună cu alŃi cole-
gi, se străduia, din greu şi discret, să
plaseze în serviciu, mai ales pe şan -
tiere, în construcŃii, în cooperaŃie, foşti
deŃinuŃi politici - statut pe care îl avea,
de altfel, şi părintele meu - şi care nu
prea erau primiŃi să lucreze pe nică -
ieri. Aşa, a căpătat, după anii de de -
tenŃie, şi Dan Amedeu Lăzărescu de
lucru. Îmi aduc bine aminte că prin
1946, în zorii copilăriei mele şi înain -
te de timpul atât de rău ce avea să
vină, puşcăriile staliniste ale lui Gheor-
ghiu Dej, Pauker, Luca, Drăghici, îmi
făcuse cadou – de fapt, fiica sa,
Adriana – aşa scria pe cărŃi, „De la
Adriana pentru DănuŃ” – cele 4 volu -
me din „Prin pustiul Saharei” de Karl
May, compilate de Ion Gorun. CărŃi

captivante pe care, apoi, pe la 7 – 8
ani, le-am citit şi recitit cu mult
interes, cu multă plăcere... Fusese
deseori în casă la noi. Iar, şi „înainte”
şi „după”, odată cu relaŃia caldă şi
apreciativă reciproc pe care o avea cu
tatăl meu, avea consideraŃii consistente
de apreciere şi pentru mine, „văzân-

du-mă” un „şef de generaŃie”. De
multe ori ne întâlneam întâmplător di -
mineaŃa, prin dreptul hotelului „Athénée
Palace”, eu mergând la Institutul de
Cercetări Economice, unde lucram, iar
dânsul, prezenŃă regulată, la Biblio -
teca Academiei, unde se documenta
intens pentru cele trei volume ale

sale privind impresiile unor călători
străini despre Ńările române, din evul
mediu până spre secolul XX, volume
apărute şi de excepŃională valoare. A
avut, de altfel, multe alte cărŃi me -
morabile...

... Revenind în zilele lui decembrie
1989, i-am făcut vizita solicitată şi
mi-a spus că doreşte să-i fiu alături
în proiectul său de reapariŃie a ziaru-
lui „Liberalul”. Ceea ce am şi făcut,
cu emoŃie. Cu emoŃie atât pentru
crezul nezdruncinat astfel al familiei
mele, cât şi pentru faptul că, încă în so-
cialism, mă implicam într-un lucru greu
şi delicat, aveam, totuşi, şi păreri pre -
concepute, dar căruia eram hotărât
să-i fac faŃă cu toate puterile mele.
Dan era directorul ziarului, eu redac-
torul şef, iar echipei noastre i s-a ală-
turat puŃin mai tânărul şi atât de dis-
tinsul ing. Călin Popescu – Tăriceanu,
fiul soŃiei lui Dan, tanti Angela, asistent
la Facultatea de ConstrucŃii, Kuki deve -
nind secretar general de redacŃie.

Ne-am apucat de lucru. Ziarul, săp-
tămânal, în circumstanŃele date, era
necesar, pentru tineri dar şi pentru
cei mai în vârstă, să examineze doc-
trina liberală, în speŃă liberalismul eco-
nomic, mai puŃin cunoscută la noi ca
atare, şi pe care eu o ştiam bine, dar
mai ales dintr-o anume poziŃie critică.
Pe urmă, se impuneau evocate marile
personalităŃi ale liberalismului româ-
nesc, în speŃă Brătienii, dar nu nu -
mai, I.G. Duca, de exemplu, viaŃa lor
pilduitoare. RevoluŃia şi conjunctura
internaŃională trebuiau şi ele bine,
temeinic documentat, analizate. Deloc
în ultimul rând, se impuneau evocaŃi
mucenicii şi martirii liberali – şi nu
doar aceştia – ai neamului, morŃi, dis -
truşi fizic – cei mai mulŃi dintre ei –
în puşcăriile comuniste din vremea
lui Dej. Desigur, nu puteau lipsi arti-
cole de atitudine politică, PNL-ul rein-

„Liberalul”,      6 ianuarie 1990
– istoria reapari]iei        dup@ 43 de ani – 

Dan POPESCU

Remember

Venerabilul Dinu Brătianu - ultimul preşedinte al PNL înainte de 1989

Dan Amedeu Lăzărescu, redac-
tor al ziarului Liberalul, îninte de
suspendarea din noiembrie 1947
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trând, constituit oficial, în arena
luptelor politice din România. În toate
acestea, Dan A. Lăzărescu, cel puŃin
ca orientare, avea rolul esenŃial, eu cău-
tând să-l secondez cu brio. Trebuie
să spun că nu agream deloc vendeta
brutală, violenŃa sân geroasă a străzii,
pe care am căutat să le previn, să le
ocolesc, să nu le stimulez cât am pu -
tut, prin publicaŃie, reuşind să-l conving
şi pe Dan în acest sens, spiritul său
fin, elegant, generos reprezentând, de
altfel, atuu-ri astfel.

... Primul număr al ziarului, pregă -
tit de prin 25 – 26 decembrie, va
apărea în 6 ianuarie 1990. Iată, se
împlinesc ceva peste 23 de ani de
atunci. D.L. va scrie despre „Partidul
NaŃional Liberal reintră în arena poli -
tică a României”, despre „Omul provi -
denŃial al secolului nostru”, în speŃă
Gorbaciov, despre ”FranŃa eternă”, des -
pre „Genocidul de la Sighet”, despre
„Ultimul mohican” Nicolae Ceauşescu.
Despre, deasemenea, „Sub cinci dic-
taturi”, în care reitera o faimoasă epi-
gramă pe care un strălucit epigramist
român i-o consacrase lui LucreŃiu
Pătrăşcanu la apariŃia lucrării sale
„Sub trei dictaturi”: „Din cartea ta am
constatat/ Că zvârli-n dictaturi cu pia-
tra/ În timp ce blând şi democrat,/
Ne-o pregăteşti pe cea de-a patra”...
Eu am publicat în acest prim număr
al „Liberalul”-ului, articolul redacŃional
„Cu preŃul unor uriaşe jertfe şi înde -
lungate suferinŃe”, în care analizam
izbăvitoarea RevoluŃie română, iar, în
pagina a III-a, un studiu amplu intitu -
lat „Garda personală a doctrinei libe -
rale: Domnul Interes şi Doamna IniŃia-
tivă”, articol economic în care solici-
tam pe baza examinării şcolilor libe -
rale de la Adam Smith la Keynes şi
Milton Friedman, „drum liber”, în noile
condiŃii create, pentru „Interes” şi „Ini -
Ńiativă”. Mă pricepeam mai mult ast-
fel. Articolul îl semnam Dan Genvra,
în memoria bunicului meu general de
artilerie Dumitru Vrăjitoru, printre altele,
profesor la „Şcoala de Război” şi cer -
cetător şi publicist remarcabil.

Ziarul mai conŃinea articolul semni -
ficativ „Frica”, semnat de prof. Sorin
Botez, astăzi decedat, cu circa 20 de
ani petrecuŃi, de prin 1945, în temni -
Ńele satrapilor lui Dej, o „DeclaraŃie –
Princeps” a doctorului Şerban Milco -
veanu, o „Scrisoare deschisă adresată
domnului Ion Iliescu” de cunoscutul
publicist Vartan Arachelian, în care
Vartan milita hotărât pentru libertate
politică. De asemenea, erau publicate
concluziile unui amplu sondaj de opi -
nie privind prezentul şi viitorul Ńării,
dar şi un amplu material al lui Dan
Amedeu Lăzărescu, ştiinŃific, temeinic
realizat, doct, „Din istoria Partidului
NaŃional Liberal”. De fapt va fi un
serial, de la întemeiere, la zi, serial ce
va continua în celelalte numere. După
cum se vede, nimic strident, lucruri
foarte serioase, nu îndemnuri la ură,
la „sânge”, la brutalitate. Liberalismul
veritabil. Era o linie pe care, împreu -
nă cu Dan şi cu Kuki Tăriceanu am
continuat-o şi în celelalte apariŃii ale
„Liberalul”-ului. În 6 ianuarie, când,
aşa cum am menŃionat, a apărut primul
număr din Seria nouă a „Liberalul”-
ului, un Co mitet de Ini Ńia tivă, din
care, fireşte, făceam şi noi parte,

reînfiinŃează, oficial PNL-ul...
... Ziarul va merge mai departe. În

numărul 2, de exemplu, apărut joi, 18
ianuarie 1990 – între timp ne-au
apărut şi deciziile oficiale de numire
pe funcŃii, din partea conducerii PNL,
decizia mea de numire ca redactor
şef al „Liberalul”-ului fiind semnată
de Radu Câmpeanu, în calitate de
Secretar General al PNL şi de Dan A.
Lăzărescu, director al ziarului „Libe -
ralul” – vom continua tipul de rubri-
cizare tematică a ziarului. D.A.L. va
publica „Testamentul Politic al lui
Constantin I.C. Brătianu”, pe urmă
„Din istoria PNL”, „Flori rare în gră-
dina nomenclaturii”. Am publicat şi 2
articole foarte reuşite ale arhi tectului
Dinu Patriciu, nepotul meu, unul
abordând „Destinul unor meserii
liberale: Arhitectura”, iar celă lalt, de
strictă opinie, „Urbanitatea Bucureştiu -
lui”. Am mai publicat apelul „FraŃi ro -
mâni” al venerabilului Radu V. Vâl să -
nescu, fost secretar politic al lui
Constantin I.C. Brătianu. În sfârşit, un
amplu şi atât de necesar material va
publica ofiŃerul superior „deblocat” în
1948, cu ceva puşcărie apoi, şi lu -
crând după aceea, ani de zile, ca ma -
gazioner, Traian Vrăjitoru, Cavaler al
Ordinului Mihai Viteazu, deloc întâm-
plător unchiul meu, fratele mamei, că -
sătorit cu Lucia Costescu, fină şi ne -
poa tă a lui I. G. Duca., anu me „Re -
member – Epoca Dej în lu mi na re -

flectoarelor”. Se realiza o anume dis-
tincŃie între timpul de până în 1963
– 1964, este dept, influenŃat, în vio-
lenŃă, de sovietici, şi cel de apoi. Tot
co munism şi acesta, cu ceea ce avea
comunismul, dar fără crime în masă,
şi au mai fost câteva însemnate reali -
zări în economie. Scria astfel Traian
Vrăjitoru: „Tiranul Dej şi acoliŃii lui
lansează pe cerul împilării, asemenea
unor rachete, două cuvinte: «Sabotor,
ReacŃionar». Erau două cu vinte eti -
chetante în numele drepturilor cu care
comiteau tortura şi crima împotriva
acestui popor... Dictatorul care... a
patronat aceste crime, Gheor ghiu Dej,
îşi doarme somnul de veci într-un
mormânt de marmură, ve gheat de o
flacără nestinsă, alături de alŃi ticăloşi
ce în viaŃă fuseseră veneraŃi ca nişte
zei... Unii dintre criminalii acestor
vremuri au murit. Dar au rămas des-
tui cu pensii grase sau onorifice din-
tre colaboratorii acestui tiran... Presa
să-şi îndrepte reflectorul asupra pe -
rioadei în care au trăit aceste persona -
je sinistre... De huzurul lui Ceauşescu
vorbeşte acum toată presa şi faptele
lui sunt arătate de toate reflectoarele
libertăŃii câştigate. Însă imaginea pri -
mului tiran hidos, a acoliŃilor şi siste -
mului său a rămas în umbră. Îndrep-
taŃi şi asupra lor lumina reflectoarelor
libere şi alungaŃi umbrele lor”.

Mesajul sentimental, de delicateŃe
şi gingăşie al ziarului, a fost purtat

de publicarea, în pagina a 4-a, a unor
„poezii de puşcărie”, mai cunoscuta
„Unde sunt cei care nu mai sunt”, a
lui Nichifor Crainic, dar şi „Parcă a
fost ieri”, „Sonet de Paşti”, „Carmen me-
morabile”, „Sonet de celulă”, „Poem de
celulă”, „Epitaf” ale lui Dan Amedeu
Lăzărescu. Public acum, în paginile
„Euroeconomiei XXI”, „Carmen Me -
mo rabile” şi „Epitaf”...

... În sfârşit, în pagina 1-a, un amplu
şi explicit material al meu, „InvitaŃie
către cititori”, în care, abordând pro -
bleme de producŃie, de aprovizionare
tehnico – materială, de distribuŃie, de
echilibru economic, de liberalizare,
chemam la o amplă dezbatere în
paginile „Liberalul”-ului, pe tema „Ce
trebuie făcut azi, ce trebuie făcut
mâine. Cum trebuie acŃionat în eco -
nomie într-o perspectivă mai largă?”
Să mai menŃionez că, în după amiaza
zilei de 6 ianuarie 1990, când „am
scos” primul număr, chiar în mână cu
ziarul pe care nu se uscase cerneala,
la ti pografia „30 Decembrie”, aşa se
chema instituŃia respectivă atunci,
împreună cu Kuki Tăriceanu am acor-
dat un interesant interviu B.B.C.-ului,
în care ne-am referit la semnificaŃia
apariŃiei acestei publicaŃii. Mai trebuie
să arăt rolul important pe care l-a
avut Kuki, de a cărui inteligenŃă am
beneficiat şi cu care m-am înŃeles
admirabil, şi în strategii şi în stabi -
lirea graficelor de expediere a ziarului
în Ńară şi expedierea lui ca atare chiar
la primul număr. A doua zi, mai spun
că m-a bucurat imens scri soarea
caldă de mulŃumire de la Dan, privind
aportul meu la reapariŃia „Li beralul”-
ului. Am păstrat-o şi o păs trez mereu
aproape de inimă. Este Dan Amedeu
Lăză rescu omul la care am Ńinut
imens, a cărui amintire o păstrez cu
veneraŃie şi de la care am învăŃat
foarte, foarte mult. Ziarul a mai
apărut vreo trei luni, devenind apoi
„Viitorul”. Eu având alte proiecte, am
declinat frumoasa ofertă de a con duce
acest nou coti dian în calitate de di -
rector, lăsându-l în locul meu pe prie-
tenul din copi lărie, juristul Gelu Netea,
feciorul academicia nului Vasile Netea.
De altfel, Gelu Netea, fost vicecampi-
on naŃional de box la categoria semi-
grea, venea cu noi în tipografie să ne
apărăm mai eficient de „demersuri”
contondente ale unor tipografi care ne
acuzau şi ne înjurau că „scrim împo -
triva domnului Ion Iliescu”. Aşa era atunci...
Şi mai arăt un lu cru. „Liberalul”, pri -
me le 2 – 3 numere, l-am scos cu
bani personali, Dan, eu şi Kuki. Ulte -
rior, s-a oferit să participe substanŃial
şi arhitectul Dinu Patriciu. Începând
să intre bani şi din vânzare – tirajul
era de 4 – 6 mii de exemplare şi mai
mult – ne-am mai relaxat puŃin din
punct de vedere bănesc...

... Având eu alte traiectorii şi aflân-
du-mă deseori în FranŃa, ce s-a în -
tâmplat apoi cu Dan Amedeu Lăză -
rescu, mai ales în ce priveşte episo-
dul presupusei sale colaborări cu
fosta securitate, nu ştiu. Nu cred însă
că erau îndrituiŃi să-l judece pe Dan,
mucenic cu opt ani de temniŃă po -
litică, luptător destoinic decenii de-a
rândul pe baricadele liberalismului,
oameni care nu au trecut nici măcar
o zi prin temniŃele politice. Eu sunt

ferm convins că Dan nu a făcut nici -
odată rău la cineva. Nu se aflau ast-
fel de gene în structura sa sufle -
tească. Nu mai comentez. Nu de pu -
Ńine ori, în asemenea situaŃii, victi -
mele reale ale torŃionarilor au devenit
„indezirabili”, iar, din păcate, deciden -
Ńii şi torŃionarii respectivi bine merită
de la patrie: pensii, privilegii, etc. „Is
modus in re bus”, totuşi... Pentru mine,
şi nu doar pentru mine, efigia de om
a lui Dan Amedeu Lăzărescu a rămas
la fel de înaltă, de nobilă, de pre -
Ńioasă, de pildui toare. Un om hotărât,
un remarcabil cărturar, scriitor, remar-
cabil traducător şi dramaturg, strălu-
cit gazetar, în calea unor urgii cu
care s-a luptat din greu. O fiinŃă real-
mente superioară, o amintire tonică şi
robustă, dar şi duioasă, sentimentală
deopotrivă. Eu aşa l-am văzut şi îl
văd, aşa îl voi vedea mereu...

P.S. În memorabilul său volum de
„Confesiuni”, dialoguri realizate de
Radu łoancă, Edit. Hestia, 1997, col.
„Arhivele unor lumi dispărute”, D.A.L.,
referindu-se în mai multe rânduri la
„Liberalul”, scrie „Cu sprijinul fiului
fostului meu subdirector de la «Spiru
Haret» (Mişu Popescu), DănuŃ Po -
pescu, doctor în ŞtiinŃe Economice, şi
al fiului soŃiei mele, ing. Călin Po -
pescu-Tăriceanu, asistent la Faculta -
tea de ConstrucŃii, pregătisem reapa -
riŃia oficiosului «Liberalul», deocam-
dată sub formă de săptămânal, sub
direcŃia mea”.(pag. 223 s.a.)

CARMEN MEMORABILE
Am avut prilejul, suferind din greu
Prin atâtea temniŃi, lipsuri şi ocară,
Să măsor cât este de la om la fiară,
Să măsor cât este de la om la zeu.

Am putut, cu-atâŃia fulgi din neamul meu,
VânturaŃi prin temniŃi din întreaga Ńară,
Să măsor cât este de la om la fiară,
Să măsor cât este de la om la zeu.

Suflete ca roua nopŃilor de vară,
Lacrimă cerească, fraged curcubeu
Răsfirat sub boltă de la om la zeu.

Şi dihănii multe îşi storceau mereu,
Ca pe-o zdreanŃă udă, inima murdară, 
Rătăcind prin beznă de la om la fiară.

EPITAF
Noi am murit de mult şi-am putrezit,
Dar nu ne cresc pe groapă trandafirii...
Gând trist pierdut pe strunele-amintirii
Şi, tot mai rar, un nume pomenit...

De când ne-au smuls din rosturile firii,
Trecut-au anii fără de sfârşit,
Şi astăzi, pe căminul părăsit,
Se-nalŃă fumul trist al amăgirii.

Şi ochii pironiŃi pe poarta mută,
Sfioşi ca gândul care ne sărută,
Cerşesc, zadarnic, Cerului un sol...

Am fost?... N-am fost?... Cu vântul şi
cu marea,
Îşi Ńese umbra peste noi uitarea,
Şi ochii-nlăcrimaŃi privesc în gol...

Dan Amedeu Lăzărescu,
GalaŃi, 1960

„Liberalul”,      6 ianuarie 1990
– istoria reapari]iei        dup@ 43 de ani – 
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La nivelul municipiului Sibiu în anul

2011, au fost înregistrate 14.912
persoane juridice active şi 1.190 per-
soane juridice inactive. Contribuabilii
persoane juridice consideraŃi de Admi -
nistraŃia fiscală ca fiind mijlocii au
fost în număr de 496.

Prin chestionarul aplicat unui nu -
măr de peste 350 de societăŃi comer -
ciale din oraşul Sibiu, am obŃinut un
număr de 208 chestionare valide
completate. Din totalul de 208 ches-
tionare, 100 de chestionare au fost
completate de firme cu cifra de afa -
ceri sub 100.000 de euro, 57 de
chestionare fiind completate de firme
cu cifra de afaceri între 100.000 şi
999.999 euro, iar 51 de companii au
avut cifra de afaceri în 2012 peste 1
milion de euro.

Dintre acestea, 65 de chestionare
au fost completate de top manage-
mentul companiilor1, 120 de chestio -
nare au fost completate de „middle
managementul”2 acestora, iar la restul
de 23 de chestionare nefiind comple-
tată rubrica privind postul ocupat. Am
selectat în cadrul acestui articol pri -
mele 2 întrebări din chestionarul apli-
cat referitoare la determinarea nivelu-
lui de încredere în aparatul fiscal.

Prima întrebare din chestionarul
aplicat de autor persoanelor juridice
din municipiul Sibiu a avut ca scop
determinarea nivelului de satisfacŃie
al contribuabililor persoane juridice faŃă
de DirecŃia FinanŃelor Publice. (1. Cât
de mulŃumit sunteŃi de următoarele
aspecte referitoare la DirecŃia Finan -
Ńelor Publice Sibiu?). Centralizarea răs-
punsurilor este evidenŃiată în graficul 1.

Astfel, 23% sunt foarte mulŃumiŃi
de aceste servicii, iar 71% se declară
mulŃumiŃi. 3% dintre respondenŃi nu
sunt mulŃumiŃi deloc de aceste ser-
vicii şi tot 3% nu au o părere în
acest sens sau evită răspunsul, deşi
identificarea persoanelor care au com-
pletat chestionarul a fost opŃională.
Referitor la timpul în care contribua-
bilii persoane juridice au rezolvat pro-
blema cu care s-au confruntat 84%
se declară mulŃumiŃi şi foarte mulŃu-
miŃi, în timp ce 15% nu sunt deloc
mulŃumiŃi în sensul că timpul petre-
cut a fost peste aşteptările lor, iar
1% au ales varianta de răspuns “ nu
ştiu”. Al treilea aspect şi extrem de
important este cel referitor la corec-
titudinea informaŃiei furnizate de per-
sonalul DirecŃiei FinanŃelor Publice Si-
biu. Şi în acest caz respondenŃii apre -
ciază în proporŃie de 95% (196 de
contribuabili) ca fiind mulŃumiŃi şi

foarte mulŃumiŃi. Procentul celor de -
loc mulŃumiŃi de calitatea răspunsu -
rilor este de 5% (11 contribuabili). 

Ultimul aspect studiat prin această
întrebare este cel legat de amabili-
tatea personalului cu care contribua-
bilii respondenŃi au întrat în contact.
69 de respondenŃi se declară foarte
mulŃumiŃi de acest aspect, 116 res -
pondenŃi se declară mulŃumiŃi, 19
contribuabili nu sunt mulŃumiŃi deloc
de amabilitatea personalului cu care
au intrat în contact, iar 4 respondenŃi
au evitat răspunsul.

A doua întrebare din chestionarul
adresat a avut următoarea formulare:
„Cât de multă încredere aveŃi în ur -
mătoarele instituŃii :”

Răspunsurile primite sunt central-
izate în tabelul 1.

Pentru a extinde cercetarea şi la ni -
velul altor instituŃii component ale apa-
ratului fiscal, am folosit întrebarea 2.

Dintre cele 4 instituŃii chestionate
AgenŃia NaŃională de Administrare Fis-
cală se bucură de cea mai mare în -
credere (81% - 167 de respondenŃi
având destul de multă încredere sau
foarte multă), 17% nu au prea multă
încredere, iar 2% nu au deloc încre -
dere în această instituŃie. Putem ob -
serva că în municipiul Sibiu gradul
de încredere este superior celui înre -
gistrat la nivel naŃional.

50% (103 respondenŃi ) nu au prea
multă încredere sau nu au deloc
încredere în Garda Financiară, iar 5%
au răspuns la întrebare “nu ştiu”. În
schimb 45% (94 de respondenŃi) au
destul de multă sau chiar foarte
multă încredere în această instituŃie.

Referitor la Autoritatea NaŃională a

Vămilor, numărul celor care au răs -
puns “nu ştiu” privind încrederea în
această instituŃie este mare (28% -
59 de respondenŃi). Acest lucru îl
putem pune pe seama faptului că
aceste firme nu au avut legătură cu
această instituŃie în ultima perioadă
şi nu se pot pronunŃa. Procentul ce -
lor care nu au prea multă încredere
sau nu au deloc încredere este mai
mare decât al celor care au destul de

multă sau foarte multă încredere (43%
vs. 30%).

Nici Comisia NaŃională de Prog -
noză nu se bucură de prea mare
încredere, doar 29%, adică 61 de
respondenŃi apreciind ca pozitiv nive -
lul de încredere în această instituŃie
faŃă de 39% - 81 de respondeŃi care
apreciază ca negativ nivelul de încre -
dere. Un procent însemnat dintre res-
pondeŃi 32% - 66 de respondenŃi au

răspuns “nu ştiu” la această afirmaŃie.
Considerăm extrem de important

îmbunătăŃirea gradului de încredere
al contribuabililor în aparatul fiscal şi
implicit în instituŃiile statului compo-
nente ale aparatului fiscal datorită le -
găturii directe care există cu gradul
de colectare al creanŃelor fiscale. Cu
cât nivelul de încredere este mai ridi-
cat şi gradul de colectare creşte. Creş -
terea gradului de colectare este un
obiectiv asumat în toate strategiile
fiscale, iar realizarea acestui obiectiv
este foarte importantă în sustenabili-
tatea pe termen lung a finanŃelor pu -
blice şi în speŃă a sistemului fiscal.

Cercetări realizate în cadrul pro iec -
tului POSDRU /CPP107/DMI1.5/S/76851
cofinanŃat din Fondul Social European
prin Programul OperaŃional Sectorial
Dez voltarea Resurselor Umane 2007-
2013.

Note subsol:

1. Functiile considerate de top mana -
gement au fost: Administrator, Direc -
tor general, Director economic/finan -
ciar, CEO, CFO.

2. Am considerat funcŃii de middle ma -
nagement următoarele: Sef serviciu,
Contabil Sef, Expert contabil, Conta -
bil Economist, Inginer, Programator,
Consilier Economic, Manager HR.

drd. ec. Ilie BANU, ULBS

Gradul de ^ncredere ^n Direc]ia Finan]elor Publice Sibiu
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Sinis-tracia şi Sinis-tracii, 
cine este şi ce vrea ei.

Un sintetic de codensat copendiu
de istorie în spirit de glumă.

TradiŃia istorico-literală greacă, de
la Rodteroh încoace, părintele istoriei,
localizează Sinistracia în spaŃiul carpa-
to-danubiano-pontic fără a delimita cu
precizie graniŃele fruntariilor ei. Un ma-
re istoric din Sinistracia cotemporană,
Pan Vasâi–Rilev. P.V.R. în deplină
corcodanŃă, Rodoteh (484-425 î.c. Hr)
contemporan cu Suriad, împăratul
sanper, delimitează arealul sinistrac
între spaŃiul de la marea Egee, penin-
sula Anatoliei în sud, până la râul
Nipru la nord, de la Tisa Superioară
la vest, până la Marea Neagră la est.

Etnogeneza poporului sinistrac nu
poate fi discutată fără a se cunoaşte
componentele părŃilor de bază funda-
mentale, ale evluŃiei sale. Sinitracii a
fost un popor ce a făcut parte din
marea familie a tracilor, peste care de
la începutul coezistenŃei sale paş nice
cu celelante seminŃii, au trecut o mul-
titudine de sinistre. Transformarea
tracilor în sinis-traci a fost un proces
legic şi logic şi s-a petrecut în timp
de secole, care se mai petrece şi în
prezent.

Printre cele mai importante sin-
istre au fost şi sunt׃ invadaŃilii, trepi -
daaŃili, cutremurili, revoluŃili, indicatili,
păcălelili, emanaŃili, privatizărili,
restitui rili, integrărili, crizili, angoasili,
etc…

Locul ezicstenŃei sinistracilor s-a
desfăşurat pe o suprafaŃă foarte întin-
să, ce depăşea cu mult actuala su -
prafaŃă a Sinistraciei. În perioada de
răspândire maximă ajunseară, în nord
până în mijlocul Poloniei, în sud tre-

cuseră de Balcani, în est atinseră Bu -
gul iar în vest au ajuns aproape de
Ńinuturile Boemiei. 

O dovadă a continuitaŃii sinistra -
cilor pe aceste meleaguri este ezics -
tenŃa chiar şi în zilele noastre a unei
populaŃii de origine sinistracă, până
aproape de Nipru şi Don, ce depă -
şeşte cu mult fruntariile graniŃelor de
azi ale Sinistraciei.

În antichitate întâlneai păstori şi
plugari sinis-traci, în munŃii Pindului
până în GaliŃia, şi de la Ńărmurile
Adriaticii până în Podolia. Sinistracii,
în concepŃia istoricilor din antichitate,
reprezentau elita numerosului neam al
tracilor. Până la apariŃia primelor sinis -
tre, pe suprafaŃa sinistraciei au lo cuit
cimmerienii, odrizii, bessi, crobyzii,
moesi.

În răsărit sinistracii, se învecinau
cu sciŃii, popor de origine iraniană,
spre miază-nopte, germanii, în nord
est slavii, spre apus germanii şi celŃii,
în sud ilirii. În interior s-au identificat
populaŃii scitice ca: agatârşii în zona
Târnavelor şi Apusenilor, sargaŃii şi
paleii in zona Siretului, sacii pe lângă
Alba Iulia, napeii în Bărăgan.

Contractul nemijlocit cu atâtea po -
poare, a determinat apariŃia unor co -
fluenŃe atât în limbă cât şi în obi-

ceiuri, în modul de
viaŃă. Nu se poate
trage o linie de de -
marcaŃie între aceste
neamuri. Important este
faptul că sinis-tracii i-
au asimilat pe aceştia. 
În prezent, o parte

din populaŃia sinis-
tracă, trăieşte în su -
dul Danubiului în va -
lea Timocului, în Ma -
cedonia, în câmpia Ti-
sei, şi dincolo de Nis-

tru. O privire sumară asupra unor
date statistice demono-grafice dincolo
de Prut, Nistru şi în unele locuri,
împrăştiaŃi de o soartă potrivnică,
până spre Nipru şi Don, mai
supravieŃuiesc peste 4 milioane de
sinis-traci moldoveni.

În Huni-garia Ce-hoti-slovacia în
condiŃii grele, pe punctul pierderii iden-
tităŃii se mai numără câteva sute de
mii. Banatul sârbesc, Valea Timocu lui,
în Bulgaria, Yugo-slavia, Halba-nia,
Grecia, CroaŃia sunt locuri unde sinis-
tracii, peste un milion sunt ame ninŃaŃi
de un proces lent dar sigur, acela al
deznaŃionalizării. 

Nu putem să escludem din această
icursiune în istoria sinis-tracilor pro -
blema pământului. ToŃi esperŃii cotem-
porani în geopolitică, de origine huni-
co-mozambică, prin mijloace pseudo -
ştiinŃifice încearcă să convingă ome -
nirea că pământul sinis–tracilor, se
afla pe o suprafaŃă restrânsă, undeva în
sud-vestul Danubiului în zona Halbaniei.

În susŃinerea teoriilor lor deşănŃate
au adus un argument infailibil (în min-
Ńile lor), existenŃa în vocabularul sinis-
tracilor, a unei componente albaneze
(vero 70 de cuvinte). 

Problema limbii vorbite de către
sinis-traci este un capitol aparte şi

poate mai incitant, esenŃială pentru
etnogeneza acestora, alături aceea a
Ńinutului de care aceştia au fost legaŃi
permanent de pământul moştenit dela
daco geŃi şi de la romani, dar aceasta
nu constituie obiectul acestei prambule. 

Cert este că limba străveche sinis-
tracă se înrudea cu alte limbi indoeu-
ropene: sanscrita, iraniana, balta
veche, ilirica, idiomurile slave. Toate
aceste limbi formau grupul satem al
limbilor indoeuropene, greaca, latina,
celta germana formau grupul kentum.
Din nefericire, peste teritoriul sinis-tra-
ciei s-au decepŃionat primele sinistre:
invadaŃilii.

Primele valuri care au acoperit
spaŃiul intracarpatic au cele ale goŃilor
cu ramurile lor principale: vizigoŃii (ra -
mura apuseană) şi ostrogoŃii (ramura
răsăriteană). Aceştia popoare de origi -
ne germanică au „ bătit” vreo câteva
secole până în secolul IV, când la ori-
zontul dinspre răsărit îşi fac apariŃia

suliŃile Hunilor lui Attila, popor turanic,
de origine mongoloidă care dupe (h)unii
istoriografi Hunga-roizi fac parte din
marea încrengătură ugro finică.

O cronică anonimă din acea tumul -
tuoasă perioadă, consemnează că în
zona de cotitură a Donului, călăreŃii
lui Attila regele neânfricat al Hunilor,
s-au oprit la o răscrucce de drumuri
unde era era plantat un semn indica-
tor cu două braŃe. Pe cel din dreap-
ta care indica Nordul, era scris
Finlanda, iar pe cel care care arăta
direcŃia inainte, adică westul era tre-
cută Panonia, teritoriu aparŃinând Im -
periului Vizantin. Cei care cunoşteau
limba latină, (latura Finică) au luat-o
spre Finlanda iar puhoiul principal cei
din seminŃia ugrică s-au îndreptat spre
apus stabilindu-se în câmpia Pano -
nică. Ajungând la intresecŃia amintită,
după câteva momente de derută Attila
a ordonat călăreŃilor săi„ Înainte, să-i
chilărim pe hitleriştii ăştia de vizigoŃi”
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