
Florin Cioaba s-a intors acasa. In sicriu
Acesta s-a intors acasa, miercuri dimineata, in jurul orei 4.45, in sicriu, dupa ce a suferit un preinfarct in
Antalya, Turcia, unde se afla in concediu. Cu totii au spus ca regreta decesul lui Florin Cioaba, un lider
important al etniei rome, care a militat tot timpul pentru emanciparea etniei sale si pentru educatie. 
  
  "E mortul tuturor, dar in primul rand e mortul familiei ", spunea o ruda a lui Florin Cioaba. Şi asa pare
toata organizarea de la resedinta regelui Cioaba. Desi multi se asteptau sa fie "tiganie ", membrii familiei
si prietenii apropiati au grija ca totul sa se desfasoare in ordine. Cata vreme fiii lui Florin Cioaba au
plecat sa se ingrijeasca de cele necesare pentru inmormantarea autointitulatului rege al romilor, consilierii
lui Florin Cioaba si nepotii au avut grija sa fie ordine in curte. Nu a intrat nimeni fara acordul lor, astfel
ca singura "tiganie " a fost cea facuta de unii romani majoritari: unii urlau din masini, altii din fata portii. 
  
  Au fost, insa, si oameni care s-au oprit sa spuna un "Dumnezeu sa-l ierte " crestinesc, fara sa le pese
daca mortul e roman sau tigan. 
  
  Ploaia l-a insotit pe Cioaba
  
  Regele autointitulat al romilor, Florin Cioaba, s-a intors, ieri, acasa. Sicriul cu trupul neinsufletit al lui
Cioaba a fost depus de opt barbati in salonul familiei pe o ploaie marunta care a pornit ca din senin in
jurul orei 4.30. Aproximativ 20 de oameni erau acasa si asteptau ca sicriul sa ajunga acasa. Cortegiul
funerar de la Bucuresti a fost insotit de cateva masini cu care au mai sosit circa 20 de persoane. 
  
  Din cauza suprasolicitarii instalatiei electrice, imediat ce a fost montat aparatul de aer condtionat din
casa, inclusiv cel folosit pentru capacul care acopera sicriul, resedinta lui Florin Cioaba a ramas in bezna.
Situatia a fost remediata, insa, in scurt timp. 
  
  "Am pierdut tot ce aveam mai drag! Viata mea s-a schimbat "
  
  Profund indurerat, Dorin Cioaba a spus ca se simte obosit, dar spera ca va avea putere sa duca la bun
sfarsit tot ce si-a propus pentru tatal sau, asa cum a fost invatat. Cu ochii in lacrimi, Dorin Cioaba a spus
ca tatal sau a fost cel mai important pentru el si simte ca din momentul decesului acestuia, viata lui s-a
schimbat. "in ultimele 7 zile am dormit doar cateva ore. ii multumesc lui Dumnezeu ca am avut putere si
sunt acum langa mama mea, langa familia mea si incerc sa am putere sa trec peste toate acestea. Am o
mare durere in inima mea. L-am pierdut pe tata si am pierdut tot ce era mai important in viata mea. Viata
mea de astazi se va schimba total. Dumnezeu sa imi dea putere sa duc la indeplinire tot ce am de facut ", a
spus Dorin Cioaba.
  
  "Tata a fost omorat cu zile "
  
  Fiul autointitulatului rege al romilor, Floin Cioaba, Dorin, a mai declarat, la intoarcerea sa din Turcia,
miercuri dimineata, ca tatal sau va fi inmormantat vineri, chiar daca nu va fi terminat monumentul
funerar care va fi lucrat manual din marmura de Simeria. Totodata, intrebat daca are de gand ca dupa
inmormantare sa ii mai actioneze in judecata pe medicii din Turcia, Dorin Cioaba a spus ca este convins
ca tatal sau a murit cu zile si ca a fost vorba de malpraxis. "Am toate actele pentru ca eu am siguranta, dar
trebuie sa vorbesc si cu oameni de specialitate: tata este un caz de malpraxis. Tata a fost omorat cu zile,
pentru ca actele dovedesc acest lucru. Dar acum nu ma gandesc la acest lucru. Ma gandesc doar sa ii ofer
tatalui meu o inmormantare crestina, penticostala, asa cum ne permite religia, asa cum ne-a slujit el in
ultimele zile de viata ", a declarat Dorin Cioaba. 
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  Acesta, impreuna cu consilierii lui Florin Cioaba, vor decide care va fi programul in zilele ce vor urma.
"Vrem sa facem pregatirile asa cum trebuie. Din cauza sa, toata familia a fost plecata in afara tarii,
incercam sa rezolvam totul rapid. De aceea, acum tot ce pot sa fac este sa le multumesc tuturor acelora
care au varsat o lacrima in memoria tatalui meu. ii asteptam pe toti cei care vor sa vina sa isi ia ramas
bun. Oricine poate sa vina si sa participe la funeralii. Vrem ca fiecare membru al familiei sa aiba prilejul
sa isi manifeste durerea fata de aceasta mare pierdere ", a spus Dorin Cioaba. 
  
  Potrivit lui Dorin Cioaba, de miercuri seara va fi program religios, la care vor lua parte invitati speciali
care vor tine slujbe. 
  
  Traian Basescu si-a luat ramas bun de la prietenul Florin Cioaba
  
  "Noi ne asteptam sa vina domnul presedinte. Este bine venit. El a avut o relatie mai speciala cu tatal meu
si daca considera ca prietenia aceasta trebuie incheiata in modul acesta, atunci sa vina sa isi ia ramas bun
de la tatal meu. Cu cel mai mare drag, intreaga comunitate il asteapta ", spunea Dorin Cioaba miercuri
dimineata. in jurul orei 15, presedintele a venit. A ajuns la Sibiu cu un elicopter, iar de la Aeroport a
venit cu masina. A adus o coroana de garoafe rosii si a stat in salonul resedintei familiei Cioaba, unde se
afla si trupul neinsufletit al autointitulatului rege al romilor, pret de 15 minute. A plecat, apoi, fara sa
ofere vreo declaratie. 
  
  Dorin Cioaba, intrebat daca va primi coroana de rege dupa inmormantare, el fiind cel sustinut de etnie
pentru a-i urma la tron tatalui sau, a declarat ca nu vrea sa vorbeasca despre acest lucru acum, deoarece
altele sunt prioritatile lui si ale familiei in acest moment. 
  
  Trafic restrictionat
  
  Traficul in mai multe zone ale Sibiului este restrictionat timp de trei zile si inchis complet, vineri, pentru
o ora, pentru a permite priveghiul sau deplasarea cortegiului la inmormantarea autointitulatului rege al
romilor, Florin Cioaba. Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice din cadrul
Primariei Sibiu a admis, ieri, desfasurarea manifestarilor publice cu ocazia ceremoniilor funerare
organizate pentru Florin Cioaba in perioada 21 - 23 august. Potrivit Primariei Sibiu, de miercuri, de la ora
17.00 si pana vineri la ora 8.00, va fi restrictionat traficul pe o singura banda de circulatie pe Şoseaua
Alba Iulia, unde locuieste familia Cioaba, pe portiunea cuprinsa intre strazile Graului si Agricultorilor, iar
participantii la priveghi pot stationa atat pe banda de circulatie delimitata, cat si pe trotuar si pot folosi
trecerile de pietoni pentru a traversa.
  
  Vineri, cand va fi inmormantat Florin Cioaba, intre orele 8.00 si 13.00 va fi restrictionat traficul pe doua
benzi din cele patru ale Şoselei Alba Iulia, pe portiunea cuprinsa intre strazile Graului si Agricultorilor,
urmand ca intre orele 13.00 si 14.00 traficul sa fie inchis complet pe Şoseaua Alba Iulia.
  
  De asemenea, vineri, la ora 13.00, va incepe deplasarea cortegiului funerar, de acasa, pe traseul: Şoseaua
Alba Iulia nr. 46 (locuinta familiei Cioaba - n. red.) - strada Graului (cu oprire la Biserica Penticostala) -
Şoseaua Alba Iulia (pe o singura banda de mers) - urcare spre strada Andrei Şaguna (banda intai de
circulatie si trotuarul aflate pe partea opusa sediului Prefecturii Sibiu) - Piata Unirii (o singura banda) -
Calea Dumbravii (sensul de mers pana la Cimitirul Municipal Sibiu va fi inchis circulatiei rutiere, pe
tronsoane: sens giratoriu Bulevardul Vasile Milea - sens giratoriu Mihai Viteazu si sens giratoriu Mihai
Viteazu - Cimitirul Municipal Sibiu) - Cimitirul Municipal Sibiu. Circulatia rutiera va fi deviata, cu
variante de ocolire pe strazile adiacente.
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Cuvinte cheie: piata unirii  aeroport  traian basescu  bucuresti  alba iulia  mihai viteazu  calea dumbravii
sibiul  biserica  turcia  florin cioaba  masini  despre  ion  medici  ref  programul  cimitir  arb  trafic  vasile
ducati  pal  prima  durere  uta  garoafe  marmura  progra  che  sens giratoriu  coli  banda  benzi  agri  art
time  emo
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