
Proştii n-au culoare politică, n-au vârstă, n-au trecut dar 
cu siguranţă au viitor. Unul dintre „deştepţii” care vor cu 
orice chip să scape de comuniştii bătrâni (cei tineri nu-s 
periculoşi...) vede partea bună a coronavirusului: când se vor 
închide şcolile şi grădiniţele, părinţii necomunişti îşi vor 
trimite copiii la bunicii comunişti, moşii se vor îmbolnăvi, 

că-s moşi, copiii nu, că-s copii, şi astfel va scăpa România de 
bătrânii comunişti. 

Citesc rar comentarii la articole de pe diverse site-uri, ştiu 
eu de ce. E atâta răutate şi prostie că-ţi vine să te tot duci şi 
să nu te mai întorci în ţara în care te-ai născut.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Ludovic Orban anunţă suspendarea cursurilor în învăţământul preuniversitar  

începând de miercuri
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Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) 
a decis, luni, închiderea şcolilor şi grădiniţelor în perioada 11 mar-
tie - 22 martie, a anunţat, luni, premierul interimar Ludovic Orban. 

„Am luat decizia de suspendare a cursurilor în învăţământul preuni-
versitar, pe o perioadă limitată, în perioada 11 martie - 22 martie inclusiv. 
Această măsură este cu caracter preventiv. La baza ei au stat mai multe 
consideraţii Primul argument este o creştere a riscului de intrare în ţară a 
persoanelor din zone cu o largă răspândire a virusului. Se pare că mulţi 

români au pornit către România, există risc crescut şi am discutat despre 
măsuri la vamă pentru a lua cele mai bune decizii, în funcţie de locul de 
unde vin, astfel încât să putem să împiedicăm o mişcare în locuri publice a 
unor persoane cu risc de contaminare“, a precizat premierul. El a explicat 
că decizia este luată pentru 8 zile pentru a vedea evoluţia în ceea ce priveşte 
numărul de diagnostice. „Grija noastră este de a-i feri pe copii de orice risc 
de contaminare, care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se 
organizează la şcoală“, a afirmat Orban. lll covasnamedia.ro 


