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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Proiecte de mediu pe
banii UE în PN Porţile
de Fier ale căror
rezultate valoroase
pot fi anulate de
activităţile antropice
ilegale.
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Naturală GRIGORE ANTIPA
care i-au asigurat o abordare
a activităţilor la un înalt
nivel ştiinţific pe toată
perioada de implementare iar rezultatele obţinute, care pe
perioada conferinţei au fost prezentate şi în teren, sunt
bune.
În intervenţia pe care a avut-o în cadrul conferinţei,
GEC Nera, şi-a exprimat rezerve în legătură cu
durabilitatea acestor rezultate şi a prezentat riscurile la
care ele sunt expuse datorită ameninţărilor din partea
activităţilor antropice ilegale ce au loc în aria parcului,
unele dintre ele cu vechime de peste 40 de ani şi legat de
autorităţile de mediu direct responsabile de gestionarea
acestor agresiuni, care dovedesc o indiferenţă revoltătoare
pentru cetăţenii unei ţări membre a Uniunii Europene.

În acest număr:

Dunărea la Coronini

GEC Nera a prezentat lista acestor agresiuni şi a atras
atenţia dezvoltatorilor de proiecte de acest gen, că munca
le poate fi zădărnicită de indiferenţa autorităţilor.
Diminuarea drastică a faunei piscicole, în special a
sturionilor, după executarea barajelor de la cele 2
hidrocentrale de la Porţile de Fier datorită lipsei
construcţiilor/instalaţiilor de tranzit a faunei piscicole,
exploatarea haotică a barajului de la hidrocentrala Porţile
de Fier I cu scăderi bruşte de 4 m a nivelului apei în lac şi
poluarea transfrontalieră a zonelor umede de pe Dunăre cu
praf de deşeuri miniere provenind de la depozitele
neecologizate de steril minier al SC MOLDOMIN Moldova
Nouă, sunt doar trei fenomene din zonă cu impact major
asupra mediului, despre care GEC Nera a prezentat detalii
de impact în cadrul conferinţei.
Mesajul intervenţiei GEC Nera a fost acela că pe lângă
activitatea profesională ce vizează implementarea unor
astfel de poroiecte trebuie intensificată şi acţunea civică
împotriva nepăsării autorităţilor cu responsabilităţi directe
în gestionarea unor asemenea fenomene.
●

Sălbăticia din Carpaţi,
bogăţie pentru oameni
WWF România - Reşita în cooperare cu Rezervaţia
naturală Pădurea Sihlwald, Universitatea Lucerne, WSL
Elveţia şi WWF Elveţia au organizat în perioada 14 - 15
iunie o întâlnire destinată prezentării primelor rezultate
ale elaborării conceptului de zone de sălbăticie in cadrul
proiectulului „Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru
oameni”, finanţat prin Programul de Cooperare ElveţianoRomân.
La eveniment au
fost
invitaţi
să
participe
autorităţi
publice de mediu,
administratori
de
parcuri si ONG-uri.
Rezultatele
au
constituit o noutate si
au fost apreciate de
către participanţi.
Prezentarea proiectului de
GEC
Nera
a
către WWF – Caraş - Severin
menţionat cu ocazia
seminarului că suntem în perioada în care ne-am putea
imagina că acest concept va fi implementat într-un viitor
apropiat în reţeaua de arii protejate din România, în
special în zonele de protecţie strictă acolo unde natura nu
a fost deranjată, sau a fost deranjată foarte puţin de
activitaţile antropice. Aceasta este posibil numai în măsura
în care, odată elaborat conceptul de zone de sălbăticie,
acesta va fi urmat , pe de-o parte, de adoptarea unor
reglementări în domeniu avându-se în vedere faptul că în
legislaţia internă nu avem nici măcar o definiţie stabilită
prin lege pentru aceste zone; iar pe de altă parte de

stoparea agresiunilor majore împotriva patrimoniului
natural ca rezultat al activităţilor antropice ilegale.
Participanţii elveţieni au prezentat informaţii în
legătură cu implementarea conceptului de zone de
sălbăticie în Elveţia şi valorificarea acestor zone prin
ecoturism. În acest sens a fost prezentată rezervaţia
naturală Pădurea Sihlwald din apropiere de Zürich.
●

În cazul Parcului Naţional Cheile Nerei –
Beuşniţa, Romsilva îşi doreşte un Plan de
Management care să-i permită tăieri
masive de pădure
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a participat la toate
fazele de consultare publică privind elaborarea proiectului
de Plan de Management (PM) al Parcului Naţional Cheile
Nerei – Beuşniţa, organizate de Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB). GEC
Nera a sperat ca măcar în acest caz, de la faza de proiect
la faza de Ordin al Ministrului
pentru
aprobare,
drumul
planului de management va fi
scurt
iar
incertitudinea
reglementării
managementului Parcului va lua sfârşit.
Nu a fost sa fie aşa ! RNP
Romsilva îşi doreşte un altfel
de plan de management faţă
de cel gândit de specialiştii
de la USAMVB, adică unul prin
care să poată tăia în Parc cât
mai multă pădure cu valoare
ştiinţifică iar în acest context,
prin puternica influenţă pe
care a avut-o tot timpul la
nivelul Ministerul Mediului, şi
la nivelul Parlamentului atunci
când a avut nevoie, RNP
Romsilva reuşeşte să scoată
pas cu pas din propunerea de
PM
agreată
de
factorii
interesaţi în 2015 importante
suprafeţe de pădure care ar
urma să nu mai aibă regim
stric şi integral de protecţie.
RNP Romsilva îşi doreşte ca
suprafaţa acestor tipuri de
păduri să fie redusă în Parc la
cca. 45 %, urmând ca drujbele,
TAF-urile şi transportoarele de buşteni să devină imagini
zilnice pe traseele lumii mirifice de la Ochiul Beiului şi
Poiana Beuşniţa.
De la aproximativ 70% zone de protecţie în planul iniţial
(comparativ cu normativele europene care prevăd 75%
zone protejate în parcurile naturale), acestea au scăzut la
55% şi riscă să ajungă la 40% dacă se aprobă Planul de
Management în varianta Romsilva. Este o strategie
patentată şi în cazul Parcului Naţional Semenic – Cheile
Caraşului.
Proiectul în baza căruia urma să fie realizat PM pentru
Cheile Nerei – Beuşniţa ar fi trebuit să se încheie în aprilie
2015, dar a fost prelungit până acum de trei ori. Nou
numita conducere a RNP Romsilva a înmânat conducerii
Ministerului Mediului un document oficial în care acuză de

incompetenţă echipa de cercetare de la USAMVB care a
elaborat planul de management şi face presiuni la adresa
echipei de proiect ca să diminueze zona de protecţie la
tăiere.
Care va fi evoluţia aprobării Planului de Management al
Parcului Naţional Cheile – Nerei Beuşniţa ? Probabil, ca şi
în cazul altor parcuri naţionale, se va da din nou satisfacţie
RNP Romsilva şi asta de la nivelul Ministerul Mediului.
GEC Nera sprijină în continuare varianta de Plan de
Management al Parcului Naţional Cheile – Nerei Beuşniţa
elaborată de USAMVB ca fiind cea care are la bază o
serioasă documentare şi cere intervenţia fermă a
Ministerului Mediului pentru aprobarea acestei variante.
●

Alte 3 MHC-uri se vor construi
în Banatul de Munte ?
Pe Bistra şi Valea Lupului, în extravilanul localităţii
Bucova există intenţia de a se construi 3 MHC-uri. Doar un
aviz expirat de la Apele Române, identificat la timp de
Garda de Mediu a oprit demararea lucrărilor. Odată refăcut
avizul, lucrările ar putea începe.

Faţă de locuitorii din Prigor, unde întregul sat s-a opus
construirii de MHC-uri pe Nera, cei din composesoratul
Băuţari au concesionat, într-o veselie, zona MHC-urilor pe
o perioadă de 49 de ani. Aceştia se vor trezi la realitate
atunci când pe Valea Bistrei şi Valea Lupului vor intra
excavatoarele şi buldozerele.
GEC Nera, consideră că Apele Române iar ulterior
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş -Severin trebuie
să reexamineze şi fondul motivelor pentru care în trecut sau emis avizele/acordurile în cazul MHC-urilor de pe
Valea Bistrei şi Valea Lupului deoarece între timp optica
Ministerului Mediului în legătură cu construirea de MHC-uri
pe râurile de munte s-a mai schimbat iar ONG-urile de
mediu sunt în cvasitotalitatea lor sunt împotriva executării
unor asemenea lucrări.

●
Curtea de Justiţie a Uniunii Europeane
(CJUE) s-a pronunţat cu privire poluarea
transfrontalieră cu praf de deşeuri miniere
de la Moldova Nouă.
STATUL ROMÂN ESTE VINOVAT !
GEC Nera a intrat în posesia conţinutului Hotărârii nr .
21 din iulie 2016 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
(CJUE) cu privire la acţiunea în constatare privind
neîndeplinirea obligaţiilor de ecologizare a depozitului cu
praf de deşeuri miniere Boşneag – extindere din Moldova
Nouă, introdusă la 3 martie 2015 de Comisia Europeană
împotriva României.

Pe fond Hotărârea ne spune ceea ce ştim de 10 ani:
Statul Român este vinovat de poluarea cu praf de deşeuri
miniere de pe iazul Tăuşani – Boşneag, poluare care a
început în 2006 odată cu încetarea activtăţii SC Moldomin
SA şi care continuă şi azi sa-i sufoce pe cei cca. 18000 de
loculitori din Clisură, de pe ambele maluri ale Dunării.
Adică, trebuia să ne spună CJUE că Statul Român, care
timp de 40 de ani a exploatat minereu de cupru prin SC
Moldomin, este vinovat de poluarea lăsată pe capul
locuitorilor ? Da trebuia, pentru că Ministerul Mediului,
apărătorul din vârful statului al dreptului fundamental de a
trăi într-un mediu curat, în complicitate cu Ministerul
Economiei, Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie sau făcut că nu observă fondul problemei iar după 2010,
când SC Moldomin a intrat în proces de lichidare, s-au
folosit de o găselniţă cu acte în regulă prin care s-au spălat
în permanenţă pe mâini de praful de la Moldova Nouă
pasând responsabilitatea ecologizării iazului la lichidatorul
judiciar al SC Moldomin.
In tot acest timp, Ministerul Mediului a considerat că
singura responsabilitate pe care o are faţă de locuitorii din
Clisura Dunării este aceea de a amenda SC Moldomin,
amenzi pe care de cele mai multe lichidatorul judiciar nu a
putut să le plătească. De fonduri pentru ecologizarea
iazului nici vorbă ! Fierul vechi, singura resursă valoroasă a
SC Moldomin şi uşor de vândut, a fost „privatizat” de cele
mai multe ori prin furt.
CJUE cere prin Hotărârea nr . 21 din iulie 2016
renunţarea la ideia de a mai pasa lichidatorului judiciar
responsabilitatea ecologizării iazului Boşneag – extindere şi
adaptarea la Aquis-ul comunitar al UE a legislaţiei
româneşti în domeniul deşeurilor industriale. Aceeaşi
decizie cere demararea de urgenţă a lucrărilor de
ecologizare a iazului, în caz contrar ar urma ca CJUE să
aplice României amenzi pentru neconformare.
Partea bună a hotărârii CJUE este că în acest moment
România nu a fost amendată pentru nerespectarea Aquisului Comunitar de mediu. Ar fi fost o amendă care trebuia
plătită inclusiv din taxele şi impozitele percepute de Statul
Român şi de la locuitorii poluaţi din Clisura Dunării.
Între timp natura a început să ecologizeze fără ajutorul
Ministerului Mediului, iazul Tăuşani – Boşneag, oferind în
acelaşi timp şi o soluţie de ecologizare vegetativă a
iazului. Au început chiar să apară mici ecosisteme specifice
pe iaz.

Soluţia propusă de Guvern printr-un proiect de
Ordonanţă, prin care se vrea în sfârşit să se ecologizeze

iazul prin fonduri de la bugetul de stat, este stropirea
iazului printr-o reţea de conducte postate pe iaz în care să
fie pompată apă din Dunăre. Soluţia este costisitoare şi nu
va produce o ecologizare durabilă. Conducte au existat şi
în 2006 la încetarea activităţii SC Moldomin iar atunci prin
ele se transporta şlam de la uzina de preparare a cuprului.
Între timp ele au fost „privatizate” prin furt.
Văzând soluţia de ecologizare a Guvernului, hoţii de
conducte deja îşi freacă mâinile.

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ DIN
SUDUL BANATULUI
Hoinărind printre egrete, cormorani .... şi
maldăre de gunoaie de ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII.
GEC Nera a realizat în perioada 21 – 22 mai 2016
activităţi destinate protejării patrimoniuui natural din
Parcul Natural Porţile de Fier, pe un traseu de-a lungul
Dunării între localităţile Coronini şi Baziaş. Activitatea a
marcat
ZIUA
INTERNAŢIONALĂ
A
BIODIVERSITĂŢII
sărbătorită în fiecare an pe 22 mai.
La activitate au participat 35 de tineri voluntari de la
liceele GENERAL DRAGALINA din Oraviţa şi MATHIAS
Hammer din Anina care activează în cadrul GEC Nera în
baza unui contract individual de voluntariat. Aceştia au
realizat o monitorizare a stării mediului, în special a
patrimoniului natural, din din Parcul Natural Porţile de
Fier, o campanie de informare şi de discuţii cu locuitorii
din zonă
în legătură cu respectarea regulamentului
activităţilor antropice din Parc iar la final o igienizare la
punctul turistic Gaura cu Muscă de pe teritoriul comunei
Coronini.
Cele
mai
multe
concluzii rezultate în
urma
monitorizării
mediului nu diferă faţă
de cele prezentate de
către GEC Nera în ultimii
10 ani.
Diminuarea drastică
a faunei piscicole, în
special a sturionilor,
după
executarea
barajelor de la cele 2
hidrocentrale
de
la
Porţile de Fier datorită
lipsei
construcţiilor/
instalaţiilor de tranzit a
faunei piscicole precum
Trecând Dunărea la Ostrovul
de la Moldova Veche
şi
poluarea
transfrontalieră cu praf de
deşeuri miniere provenind de la depozitele neecologizate
de steril minier al SC MOLDOMIN Moldova Nouă sunt
fenomenele din zonă cu impact major asupra mediului. La
aceasta se adaugă şi greşeli premeditate în exploatarea
barajului de la hidrocentrala Porţile de Fier I care, de
exemplu în 2015, a distrus mare parte a faunei din ariile
protejate declarate ca zone umede pe Dunăre. Aceste
fenomene par a deveni eterne iar locuitorii s-au resemnat
la gândul că pentru stoparea acestor agresiuni nimeni nu
va mişca vreodată un deget. De menţionat este faptul că
stoparea acestor fenomene figurează ca obligaţie pentru

România în cadrul Strategiei Dunării. Mai mult, pentru
poluarea cu deşeuri miniere se aşteaptă o decizie a Curţii
Europene de Justiţie unde Comisia Europeană a demarat o
procedură de infringement împotriva României.
Tot de 10 ani Ministerul Mediului şi Ministerul
Economiei, indiferent cum s-au denumit de-a lungul
timpului, precum şi structurile judeţene din subordine au
primit în permanenţă de la GEC Nera notificări în legătură
cu aceste fenomene grave dar autorităţile au preferat să
trateze aceste fenomene......cu discreţie şi indiferenţă,
ambele plătite cu salarii bune din taxele şi impozitele
celor afectaţi.
Maldărele enorme de moloz, deşeurile menajere şi
ambalajele din plastic de pe teritoriul localităţii Moldova
Nouă, de care te împiedici la tot pasul, dau impresia că
Primăria Modova Nouă şi Comisariatul Judeţean Caraş –
Severin al Gărzii Naţionale de Mediu au interdicţie în
aplicarea legii în acest domeniu.
Fenomenul este prezent şi pe Ostrovul Moldova Veche
care este arie naturală protejată încadrată ca zonă de
protecţie integrală. Aici maldărele de gunoi stau alături de
tuburi de cartuşe de vânătoare şi de.......pescari veniţi în
agrement şi care par a nu ştii că sunt într-o rezervaţie
naturală şi că perioada de prohibiţie la pescuit este în
plină desfăşurare. Cât despre rangerii Parcului ......
discreţie şi tăcere.
Suntem obinşuiţi cu existenţa administraţiilor
parcurilor naturale din România ca nişte structuri de decor
care dau bine pe lângă oficialii Comisiei Europene dar
care, în fapt, rămân în continuare bine “călărite” de către
ROMSILVA chiar şi după înfiinţarea Agenţiei Naţionale a
Ariilor Protejate.
●

bituminos a termocentralei de la Crivina, o investiţie a
Statului Român abandonată în 1990 din cauza unei erori de
concepţie fără executarea de lucrări de reconstrucţie
ecologică.
-12 depozite neprotejate de deşeuri miniere (halde)
rezultate în urma exploatării cărbunelui pe teritoriul
oraşului Anina, la care fenomenul de aluncare peste
gospodăriile populaţiei şi drumurile din zonă apare
frecvent.
-22 depozite neprotejate de deşeuri miniere radioactive
în perimetrul Ciudanoviţa - Natra - Lişava rezultate în
urma exploatării uraniului care poluează cursurile de apă
de suprafaţă, păşunile şi sursele de apă folosite în scopuri
alimentare şi la udatul grădinilor.
-Încetarea vegetaţiei la un număr mare de brazi din
interiorul rezervaţiei Buhui - Mărghitaş.
●

Starea biodiversităţii din Delta Nerei
monitorizată de pe teritoriul Serbiei
Grupul Ecologic de Colaborare Nera împreună cu
asociaţiile Deliblatika din Pančevo şi Arenaria din Bela
Crkva au realizat în data de 25 iunie 2016 activităţi de
educaţie ecologică şi o monitorizare a stării biodiversităţii
din Delta Nerei, în apropiere de localitatea Stara Palanka
din Serbia.

Voluntari pentru protecţia mediului în
Munţii Aninei
În 17 iunie a.c. Grupul Ecologic de Colaborare NERA a
realizat o acţiune educaţie ecologică, monitorizarea stării
mediului şi promovarea ecoturismului. Acţiunea a inclus
teritoriul oraşului Anina şi a comunei Ciudanoviţa precum
şi parcurile Naţionale Semenic - Cheile Caraşului şi Cheile
Nerei - Beuşniţa.
Agresiunile
majore
asupra
mediului
datorate
activităţilor antropice ilegale care au fost constatate cu
această ocazie includ:

-Decopertarea masivă a solului pe cca. 150 ha a
versantului Tâlva Zânei, realizată în urmă cu peste 40 de
ani în cariera de suprafaţă destinată alimentării cu şist

În Delta Nerei dinSerbia

Delta Nerei este un ecosistem transfrontalier care pe
teritoriul României este inclus în rezevaţia Balta Nera –
Dunăre aparţinând Parcului Natural Porţile de Fier iar pe
teritoriul Serbiei este inclus în zona umedă Labudovo Okno
(sit Ramsar).
La activitatea de educaţie ecologică au participat 15
elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „General Dragalina”
din Oraviţa care activează în cadrul centrului de
voluntariat al GEC Nera. În acest context au fost
identificate exemplare de floră şi faună specifică
realizându-se o călătorie cu barca pe canalul principal al
Deltei Nerei până în apropiere de localitatea Socol.
În cadrul activităţii de monitorizare cele trei asociaţii
au constatat următoarele două ameninţări principale la
starea biodiversităţii din Delta Nerei:
- O mare cantitate de ambalaje din plastic atât pe
canalul principal al Deltei Nerei cât şi în lăstărişul din
zonele uscate. Acestea îmbâcsesc locurile de cuibărit ale
speciilor de păsări protejate prin lege.

- Un număr mare de cioate ale arborilor tăiaţi şi sustraşi
din rezervaţie (în special salcie).
Un raport detaliat privind monitorizarea realizată a fost
trimis de către GEC Nera şi Asociaţia Deliblatika
autorităţilor de mediu din România şi Serbia, care sunt
direct responsabile de starea patrimoniului natural din
Delta Nerei.
În după amiaza aceleaşi zile, voluntarii celor trei
organizaţii au evoluat în cadrul Carnavalului Florilor, un
eveniment ce are loc în localitatea Bela Crkva în fiecare an
la sfârşitul lunii iunie.
●

Două zile în lumea mirifică, .....şi nu prea, a
Cheilor Nerei
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în cooperare cu
Asociaţia DELIBLATIKA din Serbia au realizat în perioada 9 10 iulie 2016 o acţiune de monitorizare a stării mediului în
Parcul Naţional Cheie Nerei - Beuşniţa pe traseul Podul
Beiului - lacul Dracului.

Pe cărările în stâncă de pe Cheile Nerei

Si in acest an se confirma existenţa agresiunilor mai
vechi împotriva mediului constatate de către GEC Nera în
ultimii 10 ani, dintre care cea mai relevantă este
acumularea pe cursul râului a unor cantităţi mari de
ambalaje de plastic, aduse cu ocazia viiturilor din
depresiunea Valea Almăjului
Se practică deasemenea pescuitul de agrement desi
întregul traseu este inclus într-o zonă de strictă protecţie,
iar copacii a căror scoarţă este încrustată cu slogane au
fost întâlniţi frecvent. În preajma izvoarelor "turiştii" au
lăsat multe vetre de foc şi deşeuri menajere.
Aproape de culmea versantului din zona Vogiun există
deschise parchete de exploatare a lemnului de către RNP
Romsilva în interiorul Parcului, situate în zona de
protecţie integrală a proiectului de plan de management al
Parcului. Acest document se află depus la Ministerul
Mediului pentru aprobare dar este vehement contestat de
catre RNP Romsilva care cere reducerea zonei de protecţie
integrală la cca. 2/3 din cea inclusă în proiectul de plan
de management. Pe parcursul acestui litigiu tăierile în
zona Vogiun continuă .
La acţiunea de monitorizare au participat 9 voluntari
din partea GEC Nera şi 2 voluntari din partea Asociaţiei
DELIBLATIKA. Un raport detaliat de monitorizare a fost
trimis autorităţilor cu responsabilităţi directe în protecţia
şi conservarea biodiversităţii din Parc.

LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Peştera Liliecilor
Peştera este situată la 15 m deasupra râului Caraş, pe
teritoriul Comunei Caraşova (jud. Caras-Severin), în coasta
(cârşa) Dealului Fac. Din dreptul barajului morilor din
Caraşova se merge cam 20 min pe Drumul Prolazului (circa
1,2 km pe marcajul bandă albastră) până în dreptul intrării
în peşteră care este vizibilă din poteca şi aminteşte de
conturul Africii. Se trece râul prin vad, se urcă pe un con
de grohotiş şi de aici încă 10 m pe peretele aproape
vertical (o escaladă dificilă fară
coardă sau scară).
Intrarea de mari dimensiuni
în Peştera Liliecilor este deja
emblematică pentru Cheile
Caraşului şi are câteva surprize
de
oferit.
Galeria
are
dimensiuni mari în prima parte
a peşterii, pe podea sunt
depozite de guano, apoi apar
câteva
gâtuituri
datorate
concreţiunilor abundente care
ocupa mare parte din secţiunea
galeriei. Pe masură ce înaintăm
dimensiunile
galeriei
se
micşorează, aceasta reducându-se treptat la un târâş între
arcul galeriei şi nisipul de pe podeaua acesteia. Nu e bine
ca vizita să fie continuată dincolo de acest punct.
Echipamentul necesar pentru vizitare este format din
lampă, cască de protecţie, şalopetă, bocanci cu bună
aderenţă la stâncă, coardă de asigurare şi scară pentru
puţul din fund. Se recomandă vizitarea în grupuri mici.
Timpul necesar pentru sectorul vizitabil este de 1-2 ore.

UMOR.... RURAL !

Doi ciobani, Ion şi Gheorghe, se duc la Cluj şi dorm
peste noapte împreună la un hotel. Dimineaţa Gheorghe îl
găseşte pe Ion mort în pat. Începe ancheta iar procurorul îl
întreabă pe badea Gheorghe:
-Dumneata l-ai auzit azi noapte, a spus ceva ?
-Auzîtu-l-am dară, tătă noaptea o zîs că îi e rău !
-Şi nu ai zis nimic, nu l-ai întrebat ce are ?
-Să-l întreb ? Apoi domn’ procuror cui îi e bine în ziua
de azi ?
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