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Ar trebui s` demisioneze
Guvernul României
dup` ratarea reformei
din S`n`tate?

Sorin ROßCA STåNESCU EDITORIAL

A[a cum stau lucrurile \n ceea
ce prive[te falsa independen]`
a celor trei puteri \n stat,

precum [i dogma aberant̀  - cealalt̀
extrem` - a necesit`]ii separ`rii
lor absolute, este cu neputin]` ca
un guvern, oricare ar fi acesta, s`
nu \[i prind` urechile. S` nu ias`
vinovat. S` nu sfâr[easc` fiind
pus la zid. Exact asta se \ntâmpl`
acum [i cu Guvernul T`riceanu. Iar
explica]ia este c`, \n absen]a unor
clarific`ri, care pot fi constitu]ionale
sau metodologice, exist` un cerc
vicios \n capcana c`ruia cad, pe
rând, fie reprezentan]ii puterii politice,
fie reprezentan]ii Executivului, fie
cei ai Justi]iei. Pentru c` separarea
celor trei puteri nu poate fi total`.
Între ele, la vedere, trebuie s` existe,
pân` la un punct, leg`turi [i
interdependen]e. ßi, fire[te, comunicare.

Cine este responsabil \n fa]a
aleg`torilor \n eventualitatea \n care,
\n loc s` se diminueze, criminalitatea
economico-financiar` [i corup]ia se
amplific`? Cu siguran]`, toate
cele trei puteri \n stat. ßi, \n ultim`
instan]`, chiar [i pre[edintele, care
nu face parte - dar ar vrea - din
nici una dintre cele trei puteri.
În final, cet`]enii se simt tr`da]i,
pentru c` angajamentele luate \n
campania electoral` de partidele
pentru care ei au votat [i care
astfel au fost aduse la putere
nu au mai fost \ndeplinite. Din
patru \n patru ani - \n cazul [efului
de stat, din cinci \n cinci ani -
electoratul vine cu sanc]iunea.
Cu sabia lui Damocles deasupra
capului, cele trei puteri caut`,
fiecare \n felul ei, o solu]ie. Re]etele
sunt [i comune, dar sunt [i diferite.

Partidul \nving`tor a anun]at,
ca de obicei, c` va diminua
infrac]ionalitatea. Executivul numit
de acesta procedeaz` la fel, atunci
când \[i prezint` programul de
guvernare. În realitate \ns`, puterile
de care dispune sunt limitate. Poate
promova, \n acest sens, acte normative,

dar r̀ mâne la latitudinea Parlamentului
dac` le promulg` sau nu. ßi
dac` nu cumva le schimonose[te
sensul. Tot Guvernul are \n subordine
Ministerul de Interne, Poli]ia. Aceste
institu]ii pot declan[a investiga]ii.
Cu atât mai mult cu cât, \n mod
direct sau indirect - prin intermediul
pre[edintelui, care are \n subordine
comunitatea serviciilor de informa]ii
- Executivul poate primi date primare,
referitoare la criminalitatea eocnomico-
financiar` sau corup]ie. De aici
\ncolo, fenomenul de combatere
a infrac]ionalit`]ii se poate gripa.
ßi, \n orice caz, scap` controlului
Guvernului. Pentru c` anchetele
poli]i[tilor trebuie s` se transforme
\n sesiz`ri f`cute la Parchet. Dup`
care \ncepe, pentru finalizarea
investiga]iilor, o cooperare \ntre
cele dou` institu]ii. Numai c`, de[i
reprezentan]i ai statului ca avoca]i
ai acuz̀ rii, procurorii scap` controlului
Executivului. Pentru c`, prin câteva
acte normative tâmpite, au fost
transforma]i \n magistra]i. ßi,
cum am v`zut, ei nu sunt magistra]i.
Fie [i numai pentru c` vârfurile
Parchetului sunt numite de ministrul

Justi]iei. Care este membru al
Executivului. Ca s` nu mai vorbim
c`, mai recent, ministrul de Interne
a plasat, \n gr`dina Parchetului,
zeci de poli]i[ti, transforma]i peste
noapte \n procurori.

Prin urmare, Guvernul poate
declan[a o ac]iune anti-criminal`
care r`mâne \n [pagat, pur [i
simplu pentru c`, dincolo eventual
de Poli]ie, exist` un tampon, un
strat intermediar, care se nume[te
Procuratur`, aflat nici \n c`ru]a
Executivului, nici \n telegu]a Justi]iei.
Un perete moale \n care se
poate opri orice glon]. Pe de
alt` parte, cu acest statut nenorocit,
Parchetul poate face [i jocuri,
ap`rându-se mereu cu argumentul
independen]ei Justi]iei. Jocuri ale
unor procurori, ale unor clanuri
mafiote, ale unor grupuri de interese
economice sau politice. ßi alte
institu]ii ale statului, cum ar fi
serviciile secrete ori Pre[edin]ia,
\[i pot face, \n principiu, jocurile,
cu ajutorul procurorilor. Arogându-[i,
\n mod fals, o independen]` care
este numai a puterii judec`tore[ti,
din care, de fapt, procurorii nu

fac parte. Ei pot nu numai ini]ia
- am v`zut cum - fel de fel de
anchete, dar pot [i compromite
eforturile poli]i[tilor, blocându-le
investiga]iile. Mai mult, mai au
[i [ansa - ceea ce se \ntâmpl`
destul de des - de a livra instan]elor,
din incompeten]` sau \n mod
deliberat, dosare incomplete, prost
f̀ cute, lipsite de probe sau vulnerabile,
sub aspectul respect`rii regulilor
de procedur`.

Dac` instan]ele, \n capul c`rora
sunt aruncate toate l`turile, cad \n
capcan` [i, \ncercând s` arate
c` \[i aduc contribu]ia la diminuarea
corup]iei, dau sentin]e nelegale sau
netemeinice, atunci se ajunge la
CEDO. Unde statul român pierde
procese \n serie. Pentru care, \n
final, tot Executivul va fi g`sit
vinovat. ßi atunci nu cumva ar
trebui fixat` mai inteligent linia de
demarca]ie dintre aceste puteri
\n stat? ßi pun]ile de leg t̀ur` dintre
ele? F`r` a insista asupra puterii
legislative, cred c` acesteia \i revine
rolul principal \n crearea unor
norme corecte de interpretare a
Constitu]iei.

Capitala
se \nchide

Pentru uurm`torii ddoi aani, 3359 dde bbulevarde [[i
str`zi pprincipale sse vvor ttransforma \\n [[antiere

● Se aanun]` oo llupt` ddur` ppentru ffondul
de 11,6 mmiliarde dde eeuro ppus lla bb`taie

Tip`rit \n dou` edi]ii

Traian BB`sescu aa llansat iieri uun aatac ffuribund
la aadresa mmass-mediei [[i GGuvernului
● Cuv~ntul dde oordine rrepetat dde ppre[edinte
la bbilan]ul cconducerii MMinisterului
Administra]iei [[i IInternelor aa ffost: „„grupuri
de iinterese dde ttip mmafiot“ ● ßeful sstatului
a vvorbit dde ppatroni ccare ssprijin` ggrupuri
mafiote ddin jjurul RRafo, RRompetrol ssau
FNI, ddar, cca [[i \\n aalte dd`]i, nn-a nnominalizat
●Apoi aa ttrecut ccu ttoate ttunurile ppe CCabinetul
lui TT`riceanu ● „De pprea mmulte oori, mmafia
a aajuns ppe mmasa GGuvernului. SSunt pprea
mul]i ccare aau bbeneficiat dde aacte nnormative

ce aau ttrecut [[i pprin PParlament, dd~ndu-se
explica]ii ffalse. IIar rresponsabilitatea ccelor
care lle-au ppromovat eeste oo rresponsabilitate
care ttrebuie ss` ffie aasumat`“ ● Pre[edintele
a vvorbit [[i dde ggrupurile dde iinterese ddin
jurul mministrului cconservator aal EEconomiei,
Codru] ßßere[ ● C~t ddespre mministrul
S`n`t`]ii, BB`sescu aa rremarcat „„reac]iile
jalnice“ aale llui NNicol`escu [[i ffaptul cc`
acesta nn-a vvrut ss` rrespecte hhot`r~rile
Justi]iei ● ßeful sstatului aa uuitat, pprobabil,
c  ̀aacum oo ss`pt`m~n  ̀\\l ll`uda ppe rreformatorul
de lla SS`n`tate ● De lla MMAI, BB`sescu ss-a

dus lla CCSM uunde aa ddeclarat cc` nnu aaccept`
amestecul EExecutivului \\n JJusti]ie, aaluzie
la ccererea dde llegalizare aa „„Telefonului“
solicitat` dde TT`riceanu ● Aflat \\n vvizit`
\n TTurcia, ppremierul aa ddeclarat cc` nnu
comenteaz` ddeocamdat` aacuzele [[efului
statului ● În eecua]ia aatacului mmultiplu
lansat dde ppre[edinte sse aafl` [[i llupta ppentru
viitorul ppartid rrezultat ddin ffuziunea PPNL-
PD ● Surse nne-au ddeclarat cc` BB`sescu
vrea, ccu oorice ppre], cca lliderul vviitoarei
forma]iuni ppolitice ss` ffie dde lla PPD
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Coreenii
sf`tui]i
s` mu[te primii

Patronatele
atac` taxele
S`n`t`]ii

Marele
evazionist,
chiar statul
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A \nceput
b`t`lia pentru
vile pe pist`
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Timofte se aga]`
de siguran]a
na]ional`
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Lui Ila[cu i s-a
propus uciderea
lui Iurie Ro[ca
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Geoan` vrea
„omul [i func]ia“
\n PSD
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Un cerc cu adev`rat vicios.
Din care to]i ies vinova]i

Justi]ia
american`
nu consider`
crim` uciderea
unui român

Cel ccare ii-a lluat vvia]a llui TTeo PPeter (foto)
ar pputea ssc`pa ddoar ccu oo mmustrare sscris`
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Partidul
DA \n
chinurile
facerii

Liderii ddemocra]i
apreciaz` cc`

nu \\[i ppot ppermite
s` rrenun]e
la ggrupul

popularilor eeuropeni
● PNL nnu rrenun]`
la ttradi]ia [[i iistoria

partidului ● Valeriu
Stoica (foto):
PNL ttrebuie

s` ffac`
o ccontraofert` PPD

Olanda
\ncearc`
s` ne pun`
pe bar`
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ßantaj
la magistra]i

Scandalul ddintre ccele ddou` bbarouri dde aavoca]i
din RRom~nia, pprecum [[i PProiectul dde LLege aa

profesiei dde aavocat sscot lla iiveal` ppresiunea ccu
tent` ppenal` ppe ccare aavoca]ii ttradi]ionali oo

exercit` aasupra jjudec`torilor [[i pprocurorilor

B`sescu la Kiev

Ucraina joac`
la dou` capete
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