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România are corup]ie ca \n Iran

Varujan VOSGANIAN 

Parlamentul ca decor
„(...) dup` ce voteaz` bugetul, Parlamentul
\[i \ncheie practic orice rol \n ce prive[te
controlul utiliz`rii fondurilor publice
bugetare. (…)“

Ion Bogdan LEFTER
Independen]` [i partizanat
Ovidiu BANCHEß
Al treilea pre[edinte
Gabriel ANDREESCU
Vadim, Dinescu, Ple[u 
[i „amor]eala“ societ`]ii
civile

pagina 6 Opinii

Joi 21 octombrie 2004
Serie nou` • Anul XI • NR. 3151

Procurorul general al Rom~niei
arunc`, \naintea campaniei electorale,
o afirma]ie exploziv :̀ „Exist̀  informa]ii
c`, din România, pleac` bani c`tre
celule teroriste din afar`. Avem
\n investigare o cauz` important`
cu privire la finan]area unei re]ele
teroriste“, a afirmat Ilie Boto[, f`r`
a detalia acest subiect teribil.
Declara]ia lui Boto[ vine la scurt
timp dup` ce \n presa central`
au ap`rut informa]ii dintr-un raport
al SRI care, \n mare parte, precizeaz`
acela[i lucru, cu men]iunea c` pe
teritoriul ]`rii noastre ar exista [i
nuclee ale unor asemenea organiza]ii. 

O afirma]ie at~t de grav` a
procurorului general e de natur`
s` semene panic` \n opinia public`.
De ce l-a luat gura pe dinainte
pe procurorul general? O anchet`
at~t de important` nu putea fi
devoalat`, \nainte de a fi finalizat`.
Nici m`car un \ncep`tor n-ar fi
comis o asemenea gaf` \ntr-un
context politic interna]ional de-a
dreptul incendiar. E limpede c`
avem de-a face cu o diversiune. Ilie
Boto[ preia din zbor informa]iile
serviciilor secrete pentru a \mpu[ca
doi iepuri dintr-un foc: distrage
aten]ia electoratului de la corup]ia
institu]ionalizat̀ , de care e r`spunz t̀or,
\naintea alegerilor, b`t~nd moned`
pe terorism. În al doilea r~nd,
for]eaz` un plan mai vechi: crearea
unui departament anti-tero, care ar
putea atrage fonduri importante de
la comunitatea mondial` prins` \n
r`zboiul \mpotriva terorismului.

Totu[i, cine-i d` dreptul pro-
curorului general de a se juca cu
nervii rom~nilor pentru interese
partinice? Ce vor spune, de pild`,
americanii c` Ilie Boto[ a f`cut din
Rom~nia, peste noapte, f`r` nici
o dovad`, un focar terorist, care
risc` s` fie supus sanc]iunilor
interna]ionale?

M. BÂTCå
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La alegerile preziden]iale, o caracteristic`
a acestui an electoral este c`, pentru
prima dat̀ , imaginea p`rintelui na]iunii,

cea de pre[edinte-t`tuc, dispare. Românii
au fost obi[nui]i, dup` o mod` hai s`-i
spunem ruseasc`, s` a[tepte totul de la
stat, statul fiind identificat cu persoana
conduc`torului. Chiar [i \n intervalul 1996-
2000, când Emil Constantinescu a condus
institu]ia preziden]ial`, cet`]enii a[teptau de
la acesta o schimbare, dar f`cut` prin
mijloace nu mult diferite de cele utilizate
de tradi]ionalul t`tuc. Nici Traian B`sescu
[i nici Adrian N`stase nu se vor putea
identifica cu acest tip de proiec]ie. R`mâne
un mister dac` \n cursa preziden]ial̀  portretul
robot cu care ne-am obi[nuit va mai avea
vreo importan]̀ . Dac` r̀ spunsul este afirmativ,
atunci N`stase, legat ombilical de Iliescu,
va avea avans câteva tururi de pist`. Cu

certitudine, Iliescu este hot`rât s` mearg`
de mân` cu N`stase pân` \n pânzele
albe, la nevoie pân` \n ultimul s`tuc, pentru
a-l \nsc`una la Cotroceni, pentru c`
numai astfel va avea o garan]ie pentru
func]ia de pre[edinte PSD. De aceea l-a
[i plasat pe ßtireanu \n staff-ul electoral,
cu misiunea de a se ocupa de campania
preziden]ial`. Traian B`sescu nu are un
asemenea partener. ßi nici nu are cum
s` inventeze unul. Ca atare, va trebui s`
dobândeasc` singur o greutate electoral`
echivalent` cu a celorlal]i doi la un loc.

Dar poate c̀  aceast̀  campanie preziden]ial̀
va merge \ntr-o cu totul alt` direc]ie
decât cea cu care ne-am obi[nuit pân`
acum. Pentru prima dat`, românii nu
mai au de ales \ntre un lider de stânga
[i un lider de dreapta. Atât N`stase cât
[i B`sescu sunt sociali[ti. Fiecare afirm`
c` este mai modern decât cel`lalt. N`stase
va \ncerca s` seduc` nu numai electoratul
de stânga, ci [i pe cel de dreapta, demonstrând
\n campanie c` Guvernul pe care l-a condus
a f`cut o serie de reforme liberale. B`sescu
va face acela[i lucru, ar̀ tând c` nu \ntâmpl̀ tor
s-a aliat cu PNL. Un element care va putea
juca un anumit rol \n campania electoral`
a fost semnalat zilele trecute de Toader
Paleologu, \ntr-unul dintre editorialele
sale publicat \n ZIUA. Analizând [ansele lui
B`sescu, Paleologu arat`, pe bun` dreptate,

c`, \n \ncercarea sa de a câ[tiga electorat
de dreapta, candidatul Alian]ei DA a ignorat
o serie de personalit`]i, \ntre care Dinu
Patriciu, care ar fi putut - devenind colaboratorii
s`i apropia]i [i lideri ai Alian]ei - s` fie
o dovad` vie a hot`rârii lui B`sescu de a
administra institu]ia preziden]ial` [i dup`
principii de dreapta, cu ajutorul unor lideri
de dreapta. Nu este exclus ca b`t`lia pentru
Cotroceni s` \nsemne cu totul altceva decât
atragerea fostului electorat al lui Iliescu.
Un electorat \mb`trânit, relativ dep`[it.
Dimpotriv`, eu nu exclud posibilitatea ca
exact acest electorat, motivat p~n` \n 2000
s` voteze cu Iliescu, merg~nd prin
z`pad`, prin grindin` [i prin furtun`, s`
stea acum acas` [i s` nu se mai prezinte
la urne. Iar reala b`t`lie s` se dea pe
un alt electorat, p~n` acum pasiv. Imposibilitatea
candida]ilor de a se identifica \ntr-un
mod cât de cât conving`tor cu Iliescu \i
va \mpinge c`tre o solu]ie diametral opus`.
Ei sunt sili]i s` construiasc ,̀ pentru popula]ie,
un nou tip de [ef de stat. Tân`r, modern,
hot̀ rât, dezinvolt, perfect conectat la exigen]ele
clubului european al [efilor de stat.
Numai c` timpul este atât de scurt, \ncât
o asemenea chirurgie pe cortexul colectiv
trebuie f`cut` \n mod hot`rât [i cu mare
pricepere. R`mâne de v`zut cine va
reu[i, B`sescu sau N`stase. Într-o asemenea
variant`, pentru N`stase, ajutorul dat de

Iliescu s-ar putea dovedi o piatr` de moar`.
Dar prezinden]ialele depind [i de

cursa parlamentar`. Campania pentru
Parlament va da câ[tig de cauz` alian]ei
care va reu[i s -̀[i impun` punctul de vedere
drept criteriu \n op]iunile cet`]enilor.
PSD va separa cele dou` campanii [i se
va \mpotrivi din r`sputeri unui semn de
egalitate pus \ntre mesajele preziden]iale
[i cele parlamentare. Dimpotriv`, Alian]a
DA va \ncerca s` asigure o decolare simultan .̀
Pân` la urm`, va câ[tiga cine va reu[i s`
impun` regulile de joc. Din acest punct
de vedere, PSD dispune de mai multe
pârghii media.

În func]ie de mesajele electorale, vom
putea da un r`spuns legat de consecin]ele
pe care le poate avea sezonul rece asupra
prezen]ei la urne. Dac` ambii competitori,
atunci când vor \ncerca s` capaciteze
electoratul indecis, se vor adresa cu prioritate
celui de stânga, nu este exclus ca ultimul
cuvânt s`-l aib` z`pada. Dac` pe 28 noiem-
brie va ninge, dac` va fi frig [i urât, este
greu de presupus c` electoratul \nclinat
s` voteze cu PSD, alc`tuit din vârstnicii
satelor, se va prezenta la urne. Mai degrab`
o vor face cei tineri. Or, ace[tia se pronun]`
pentru o schimbare. Mesajele celor doi can-
dida]i preziden]iali [i ale celor dou` alian]e
vor trebui s`-[i identifice ]inte precise. ßi
s` ]in` cont [i de generalul Iarn`.

Sorin ROßCA STåNESCU

Un alt fel de pre[edinte pentru lini[tea noastr`
Motto:

Înainte de a deveni
istorie [i chiar de
a se \ntâmpla, mul-
te evenimente ma-
jore sunt preg`tite
\n laborator

Scenarii 
la zi

Cu Mutu 
la
psihiatru

„Briliantul“ aa aavut iieri
diminea]` oo \\ntâlnire 

cu uun sspecialist aal
federa]iei eengleze 

● Fotbalistul rromân 
a pplecat aapoi lla RRoma,

urmând ss` rrevin` aast`zi lla
Londra ppentru aa \\ncepe uun

tratament 
● Chelsea aa[teapt` ddecizia

FA ● Mourinho nnu
comenteaz` 

● „Cazul MMutu“ nnu iintr`
\n jjurisdic]ia WWADA
(Agen]ia MMondial`

Antidopaj) 
● Ion IIliescu: „„Sunt mmut“

DIVERSIUNEA LUI BOTOß

PNL-PD
sufl` 
\n ceafa
PSD+PUR

În BBarometrul dde OOpinie aal
Gallup, ff`cut cchiar \\n ttimpul

retragerii llui SStolojan, UUniunea
adun` 443%, AAlian]a 338%, iiar
PRM 113%, ffiind [[i ssingurul

partid ccare ttrece ppragul eelectoral
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çntrebarea zilei la www.ziua.ro

Va fi schimbat
pre[edintele BEC?

DA: 19,04%
NU: 80,96%

Hingherii sunt
cople[i]i de
num`rul câinilor

Steaua Bucure[ti
d` piept 
cu Europa

Ultimele ore 
din via]a 
lui „Superman“
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Germania
sfideaz` Justi]ia
european`

Jurnali[tii refuz`
monitorizarea
guvernamental`
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Notele
programelor 
de guvernare
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Românii din
str`in`tate,
exclu[i de la vot
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Balaurul SIVECO
Statul rromân aa ffost eescrocat ssistematic dde [[mecherii

din iindustria IIT

St`pânul
contractelor
ASESOFT

Sebastian GGhi]` aa rreu[it ss` vvând` sstatului
computere dde zzece oori mmai sscumpe 
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Cangrena
gazoas` love[te
România
Dup` cce aau ffost ddepistate ddou` ccazuri lla IIa[i, lla

Gala]i aa ffost iinternat uun bb`rbat ssuspect dde aaceea[i
boal` rrar` ● Afec]iunea aa ffost ssemnalat` mmai aales

\n ttimpul rr`zboiului [[i pprovoac` mmoartea 
\n 660-80% ddin ccazuri

Laura Andre[an: 
„Mutu se droga de un an!“
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