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Vă înaintăm alăturat hotărârea Adunării Generale Locale a C.A.R. a 
Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad, ținută la data de 23 februarie 2013 la Slănic 
Moldova, prin care s-a aprobat în unanimitate de voturi: 

- Mesajul și Platforma Program ale Adunării Generale a C.A.R.P “Elena Cuza” 
Bârlad despre exploatarea gazelor de șist pe teritoriul României și 

- Punctul de vedere (reacţia) al Adunării Generale cu privire la Scrisoarea 
deschisă a Grupului de Iniţitivă Civică din Bârlad către Prim Ministrul 
României, domnul Victor Ponta. 

Specificăm că  Adunarea Generală a fost constituită legal în baza art. 12 alin 2 
din Statut, raportat la art 21 alin 1 şi alin 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la Asociaţii şi Fundaţii şi art 2 din Legea 540/2002 – privind Casele de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor, iar la acesta au participat un număr de 59 de membri delegaţi. 

 
Punctul de vedere (reacţia) al Adunării Generale cu privire la Scrisoarea deschisă 

a Grupului de Iniţitivă Civică din Bârlad către Prim Ministrul României, domnul 
Victor Ponta 

 
“Ne simțim obligați să menționăm că nu putem solidariza cu această scrisoare 

deschisă, nu pentru datele istorice și informative pe care le conține – pe care le 
considerăm reale și de acuratețe – ci din cauza manierei în care acestă scrisoare a fost 
formulată. Duhul în care a fost aceasta scrisă este departe de a fi unul creștinesc, iar 
maniera în care a fost scrisă o considerăm – ne iertati de expresie – una mitocănească. 
Repetăm: datele despre metoda fracturarii hidraulice a gazelor de șist, despre 
neseriozitatea și oportunismul guvernelor precedente sunt reale, o demostrează firul 
istoric prin care abia trecem. Desigur, atunci când țara și cetățenii ei sunt puși în pericol  
din cauza intereselor politice și materiale ale unor aleși ai noștri, considerăm și noi la 
rândul nostru aceasta ca fiind trădare de neam și țară. Observam și noi oportunismul 
partidelor politice – a tuturor acestora – care este o trăsătura definitorie în timpul 
campaniilor electorale, știm cu toții despre minciunile și necinstea care caracterizează 
aceste campanii, dezaprobam cu tristeță toate acestea, dar nu credem că este în interesul 
nostru să trecem la atacuri personale și amenințări. Trebuie să ne apărăm, dar ar trebui 
s-o facem totuși creștinește – nu avem voie să relativizăm poruncile și perceptele 
dumnezeiești, oricine am fi noi. 
 S-o spunem pe scurt: noi înțelegem indignarea românilor , teama și tristețea lor, 
pe care și noi o trăim adesea. Am fi înțeles dacă respectiva scrisoare ar fi fost scrisă de 
un om simplu needucat sau chiar de vre-un politician, dar maniera mitocănească pe care 
o subliniem iarăși parcă ne face un pic să deznădăjduim: la grupul de inițiativă civică 
avem ceva mai multe pretenții – la un mesaj într-adevar ferm, dar neinstigator, fără 
atacuri la persoana, inteligent și cu tact. Suntem sătui de bălăcărelile de orice fel, le 
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trăim zilnic de peste 20 de ani. Dacă acest grup de inițiativă este îngrețoșat de modurile 
acestea dizgrațioase de discurs – și așa ar și trebui să fie – ne așteptam de la el să ne 
ofere o atitudine alternativă: curată, demnă, intelectuală, în spiritul patriotic, decent și 
blând, dar mai ales creștinesc cu care poporul român a fost înzestrat din belșug. Nu e 
nevoie decât sa ne amintim de răspunsul demn și smerit, dar totuși foarte ferm al 
domnitorului Mircea cel Bătrân către Baiazid din Scrisoarea a III-a a lui Eminescu și să 
luăm aminte la el. 
 Încheiem, precizând că nu vom fi niciodată de acord în primul rând cu atitudinile 
și pozițiile necreștinești – căci NIHIL SINE DEO – dar deasemenea precizăm că vom 
rămâne fermi în a ne apăra țara, urmașii și pe noi înșine. Nu vom renunța la lupta 
aceasta, împotriva fracturarii gazelor de șist, iar dacă va fi nevoie, ne vom apăra întra-
devăr țara, chiar și cu prețul vietii. Dar numai dacă ni se va cere cu adevărat. Noi 
credem că în primul rând Dumnezeu ne poate ajuta în această problemă – ca și în 
oricare alta, și abia mai apoi oamenii. Ne vom apăra țara, dar nu în afara legilor lui 
Dumnezeu, căci dacă vrem ca El să ne asculte, trebuie totuși noi în primul rând să 
ascultăm de El. 

De aceea vrem să respectam sincer duhul creștin in care din fericire ne-am 
născut, duh de care scrisoarea sus citată este, din păcate, străină. Nu vom lăsa pe 
nimeni, fie ei chiar și bogații lumii acesteia să ne sărăcească de simțirea creștinească, 
căci noi credem că aceea ar fi cu adevărat tragedia. Chevronul și alții ca ei, guvernanții 
vânduți, toți trădătorii și masonii ne pot lua pământurile, casele, apele și chiar viața! Dar 
ce ne facem dacă prin provocările lor ne vitregesc de însuși inima creștină a românilor, 
de Însuși Dumnezeu? 

De aceea adresăm un sfat prietenesc și plin de grijă și compasine grupului de 
inițiativă civică din Bârlad: să luptăm împreună pentru viața noastră, să luptăm cu toată 
puterea și dăruirea, dar nu fără Dumnezeu, ci doar așa cum El ne-a învățat și cum Îi 
place Lui! Să ne pierdem viața e un lucru serios și poate fi întradevăr o dramă, dar a-l 
pierde pe Dumnezeu este cu adevărat o tragedie!” 

 
 
Mesajul și Platforma Program ale Adunării Generale a C.A.R.P “Elena 

Cuza” Bârlad despre exploatarea gazelor de șist pe teritoriul României, care a fost 
prezentat de către prof. pensinar Gruia Novac, reprezentant al membrilor C.A.R.P. 
“Elena Cuza” din municipiul Bârlad, având următorul conținut: 

 
“Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” 

din Bârlad, desfășurată astăzi 23 februarie 2013, se adresează membrilor Caselor de 
profil din România, implicit tuturor locuitorilor țării, în legătură cu o problemă de 
strigentă actualitate: extragerea gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice. 

Date fiind rezultatele teoretice și practice ale unei asemenea acțiuni de 
exploatare, ne exprimăm îngrijorarea față de acțiunea companiei americane Chevron, 
dar și față de atitudinea îngăduitoare, chiar complice, a oficialităților române. 

Urmările unei asemenea exploatări, unele înregistrate chiar în țara de origine a 
companiei, au generat un val de măsuri restrictive în țări ale Europei, mai ales că 
Chevron-ul pare a nu fi interesat de asemenea reacții, mai importante fiind, probabil, 
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beneficiile pe termen lung. Vibrațiile subterane care însoțesc procesul de extracție, 
deșertificarea, infectarea pânzei freatice și a tuturor resurselor de apă potabilă, bolile 
periculoase care pot apărea, dar și altele, par a nu-i interesa pe domnii de la Chevron, 
ba, mai mult, ei ne flutură pe sub ochi niște pretinse avantaje care sunt reale doar în 
mintea celor naivi și inconștienți. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” din Bârlad a definitivat o 
platformă – program cu câteva acțiuni care, urmărite atent, să conducă la 
conștientizarea locuitorilor, în intenția solidarizării acestora cu efortul tuturor de stopare 
a intențiilor colosului american. În acest scop, am întocmit următoarea platformă – 
program: 

1. Culegerea tuturor informațiilor despre prospectarea, forarea și extragerea gazelor 
de șist, amplasarea de construcții și sonde de extracție. 

2. Avantajele geopolitice ale extracției gazelor de șist (dacă ele există). 
3. Dezavantajele extracției gazelor de șist, de câștigat – pe termen lung – având 

doar corporațiile direct implicate, nu cetățenii din zonele vizate. 
4. Informarea permanentă – prin presă, pliante, fluturași, gazetă de stradă etc. – a 

populației cu evoluția acestei probleme care, asemenea Germaniei și Lituaniei, 
trebuie tratată cu precauție. 

5. Grupul de Inițiativă al Societății Civile Bârlad va fi sprijinit în toate acțiunile 
sale legale de către C.A.R.a Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad, care va 
desfăşura o activitate de sine stătătoare în problematica exploatării gazelor de 
şist prin metoda fracturării hidraulice, până când vom fi siguri că riscurile 
implicate de fracking sunt îndepărtate, iar guvernanții noștri vor arăta că le pasă 
de solul românesc, de mediul înconjurător, de sănătatea și viitorul generațiilor. 

În acest sens, chemăm toți cetățenii României – activi și pensionari – la o unitate 
hotărâtă de luptă împotriva extragerii gazelor de șist prin metoda fracționării hidraulice 
pe teritoriul țării. 

Probabil, organizarea unui referendum pe acestă temă de maximă responsabilitate ar 
fi soluția ideală de rezolvare definitivă a acestei chestiuni.  

Avem datoria de a oferi urmașilor noștri România pe care am moștenit-o de la 
înaintași, noi neavând dreptul de a o lăsa pe mâna unor profitori veniți de aiurea și care 
nu țin seama de interesul nostru național și de sufletele noastre de creștini cu frica lui 
Dumnezeu. 

Cu convingerea că veți fi alături de demersurile pe care le-am întreprins, ne punem 
nădejdea în înțelepciunea guvernanților și în Cel de Sus.  

Așa să ne ajute Dumnezeu!” 
 
Deasemenea, vă informăm și hotărârile Consiliului cu privire la acestă problemă: 
Văzând prevederile art. 12 alin 1şi 3  din Statut cu referire la art.20 lit a, art. 21 alin 

1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000- privind Asociaţiile şi Fundaţiile, Adunarea 
Generală, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1 Aprobă, cu 59 de voturipentru, 0 împotrivăşi 0 abţineri, Mesajul şi Platforma 

Program ale Adunării Generale a C.A.R.P“Elena Cuza” Bârlad despre exploatarea 
gazelor de şist pe teritoriul României. 
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Art.2 Aprobă, cu 59 de voturipentru, 0 împotrivăşi 0 abţineri,reacţia scrisă a celor 
31.088 membri C.A.R.P “Elena Cuza” Bârlad, prin reprezentanţii săi legali în Adunarea 
Generală. 

Art. 3 Hotărăşte participarea de sine stătătoare a C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad la 
problematica exploatării gazelor de şist pe teritoriul României. 

Art.4 Interzice Preşedintelui C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad de a acţiona în cadrul 
Grupului de iniţiativă civică din Bârlad în numele acestei Case de ajutor reciproc şi 
implicit a celor 31.088 de membri. 

Art. 5 Împuternicește pe salariatul Asitent relații publice și comunicare Mihai 
Andrei-Nicolae să comunice hotărârea mass mediei și persoanelor interesate. 

 


