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Adrian SEVERIN
Logica pervers`
a unui mesaj amenin]`tor
N.C. MUNTEANU
De pe culmile
cleptocra]iei!
Miruna MUNTEANU
Tic`lo[i \mpotriva
sistemului tic`lo[it
Cristian UNTEANU
Sinistra]ii
guvern`rii eficiente
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Vor ]ine cont Becali [i Vadim
de rug`mintea lui B`sescu 
de a nu se mai \njura reciproc?

Se scufund`
Prim`ria!

Cl`direa PPrim`riei CCapitalei sst` ppe oo ppung`
de nnoroi [[i aap` ● Zonele ccele mmai ssensibile dde
sub iimobil ssunt ccorpurile ddinspre UUniversitate

[i AArhivele NNa]ionale ● Investiga]iile ssubterane
au ffost ff`cute pprin ttomografie ggeoelectric`

Tip`rit \n dou` edi]ii

PNL [[i PPD aau ddivor]at ppolitic [[i ssunt \\n
c`utare dde nnoi pparteneri ● Liberalii [[i
democra]ii ss-au \\n]eles ss` ttr`iasc` \\n
concubinaj ffor]at \\n AAlian]a DDA, dde ddragul
guvern`rii [[i aal iinteresului, ddar ffiecare
\[i vva uurm`ri ]]elul ddoctrinar ● Boc aa
anun]at iieri cc`, \\n ffa]a rrefuzului pprivind
fuziunea, PPD vva ppurta nnegocieri ppentru
realizarea uunui mmare ppartid dde ccentru-
dreapta, ppopular ● Sunt vvizate ttoate
forma]iunile ppolitice ccu oorientare ddeclarat
popular`: PPNG -- BBecali, PPPCD -- CCiuhandu,

PP -- CCiontu [[i cchiar PPRM -- VVadim
● PNL sse ddescurc` ddeja bbine lla ccapitolul
amante, ccolaborarea ccu PPC ffiind dde
notorietate, iiar ccea ccu UUDMR lla oocazii,
contra ccost ● De[i ddorin]a dde sseparare
are cca mmotiv ddeclarat ddiferen]ele ddoctrinare,
realitatea eeste cc` PPNL [[i PPD ttrag ddiferit
la cc`ru]a PPuterii ● În ttimp cce ddemocra]ii
merg aa]` ppe llinia ttrasat` dde BB`sescu,
liberalii vvor cc~t mmai mmult` iindependen]`
[i vviseaz` ss`-l llase ppe ppre[edinte ff`r`
instrumentele PPuterii ● PNL ddore[te ss`-[i

aduc` SServiciile ssecrete \\n ccurtea GGuvernului
[i ss` ddesfiin]eze CCSAT-ul ● Liberalii \\i
acuz` ppe ddemocra]i cc` nnu-[i aasum`
guvernarea [[i nnu ddovedesc sspirit dde eechip`
● PD rr`spunde aar`t~nd cc` ggreul iintegr`rii
este ddus dde mmini[trii ss`i ● În cceea cce-l
prive[te ppe [[eful sstatului, PPD aarat`
sondajele ccare sspun cc` ppoporul nnu vvrea
s` llase pprivilegiul aalegerii ppre[edintelui
pe mm~na uunui PParlament llipsit dde
credibilitate
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AMANTELE
LA GUVERNARE
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Serbia dat`
\n judecat`
de Bosnia la Haga

Parchetul General
lucreaz` la un nou
dosar N`stase

Geoan`
boicoteaz`
frontul stângii
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Biserica bate cu
pumnul \n mas`
pentru Gojdu
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Bomba Bâstroe
explodeaz`
din nou
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Vigo [i-a dat
demisia, Dinu
a preluat Dinamo
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Becali vrea
s` conduc` polul
cre[tin-democrat
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Jianu a jefuit
statul
pentru
caracati]a PSD
Pentru aa ffi \\n „„aten]ia“ ffamiliei NN`stase

sau aa ppotenta]ilor ddin PPSD, JJianu aa bb`gat
ad~nc mm~na \\n vvistieria sstatului,
folosind ffel dde ffel dde iinginerii

Vl`descu ne ia de pro[ti
Finan]istul-[ef aafirm` ppublic cc` eeste pperfect nnormal cca ddirectorul LLoteriei

Na]ionale, NNicolae CCristea, ss` cc~[tige 55,2 mmiliarde dde llei \\ntr-un aan
● Presa, ccare aa aavut „„tupeul“ ss` sse uuite \\n bbuzunarul bboss-ului

de lla „„6 ddin 449“, eeste aacuzat` dde ppopulism
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Motto: Nici un fel de [antaj
penal nu-mi pune pumnul 

\n gur`.

F iindc` securea de r`zboi a
fost scoas`, liberalii anun]ând
inten]ia lor de a promova

o modificare a Constitu]iei care s`
diminueze dramatic atribu]iile
preziden]iale, pân` la a-l transforma
pe B`sescu din „pre[edinte juc t̀or“
\n „pre[edinte decor“, iar [eful
statului riposteaz` dur, la rândul
s`u, este momentul s` ne punem
o \ntrebare. Care pe care? Dac`
s-a declan[at un r`zboi [i nu
asist`m doar la o b`taie \n tobe
[i \n scuturi cu rol de intimidare

a taberei adverse, atunci devine
extrem de interesant s` vedem
care este arsenalul real al fiec`reia
dintre p`r]i. 

Este limpede c` PNL se simte
amenin]at. În mod direct, de
pre[edinte. ßi indirect, dar la fel
de dramatic, de c`tre disciplinatul
Partid Democrat. Care sare la gâtul
liberalilor, sincronizându-[i perfect
mi[c`rile cu cele ale pre[edintelui.
Presiunea penal` este declan[at`
ori de câte ori politica liberal`
stânjene[te proiectele Pre[edintelui.
Cazul Ru[anu este, din aceast`
perspectiv`, concludent. Când
frunta[ul liberal a lipsit de la votul
din Biroul Permanent, oferindu-i
astfel, \n mod voluntar sau involuntar,
o victorie pe tav` lui Adrian N`stase,
s-au dezl̀ n]uit \mpotriva sa fulgerele
penale. A fost scos imediat din
recuzit` un dosar vechi de câ]iva
ani [i a fost anun]at` declan[area
unei anchete \mpotriva omului
politic. De altfel, \n parantez` fie
spus, sunt pe ]eav` peste 20 de
noi dosare penale \ndreptate \mpotriva
unor parlamentari, cu o singur`
excep]ie, din alte partide decât
PD. Pân` una alta, serviciile secrete
[i procurorii lucreaz` pentru
pre[edintele Traian B`sescu. La
comand` direct̀  sau, pur [i simplu,

din obedien]`, cu convingerea c`
acesta are \n mân` pâinea [i cu]itul
[i c` le ]ine efectiv spatele.
Chiar [i atunci când gre[esc. De
altfel, acesta este [i motivul pentru
care B`sescu nu rateaz` nici un
bilan] al Poli]iei ori Parchetului.
Nu prea [tiu ce c`utau acolo minis-
trul Macovei [i T`riceanu. Doi
membri marcan]i ai Executivului.
Poate c` prezen]a lor demonstreaz`
c`, \ntr-adev`r, Parchetul nu
face parte din magistratur`. Iar
procurorii nu sunt magistra]i, ci,
pur [i simplu, a[a cum este [i
normal, avoca]i ai statului. Numai
c` legea \i face stru]o-c`mile.
Iat̀  c` ei sunt [i avoca]i ai statului,
adic` instrumente \n mâna puterii,
care nu pot pretinde independen]a,
dar [i magistra]i, de vreme ce
fac parte din Consiliul Superior al
Magistraturii. Asta este, de altfel
cursa \n care au c`zut reprezentan]ii
Parchetului când, \n urm` cu câteva
zile, au s̀ vâr[it un act f̀ r̀  precedent,
recuzându-i pe judec`tori. ßi
recunoscându-[i astfel calitatea nu
de magistra]i, ci de avoca]i ai
statului. Toate bune [i frumoase,
dar ce caut` [eful statului, care
este parte a Executivului, la bilan]ul
Justi]iei, care reprezint` o a
treia putere \n stat, pe lâng`

Parlament [i Executiv, independent̀
\n raport cu celelalte dou`? S`
admitem c` B`sescu s-a aflat acolo
pentru c̀  el este garantul Constitu]iei,
ca pre[edinte, [i are rolul de
mediator \ntre puteri. Dac` \n cazul
lui exist` o explica]ie, cu totul
[i cu totul de ne\n]eles este prezen]a
la bilan]ul puterii judec`tore[ti a
membrilor Executivului. Nici T̀ riceanu
nu avea ce s` caute acolo, ca
prim-ministru [i nici Monica Macovei.
De ce s-au dus \n fa]a magistra]ilor?
Ca s` primeasc` raportul lor?
Ca s`-i mângâie pe cap sau ca
s`-i certe? A fost un amestec al
Executivului \n treburile puterii
judec`tore[ti. Dac` ar avea cât
de cât logic` aceast̀  mi[care, atunci
ar trebui s` o vizualiz`m \n
mod simetric. Adic` [i pre[edintele
CSM ar trebui s` stea la prezidiul
unor [edin]e de guvern ori chiar
la prezidiul Parlamentului României.
Fapt de neconceput. Este clar
c` T`riceanu, \mpreun` cu Macovei
- chiar dac` nu stau de aceea[i
parte a baricadei - merg la concurs
cu pre[edintele B`sescu pentru
a \ncerca dac` nu s -̀[i subordoneze
Justi]ia, m`car s` dobândeasc` un
ascendent asupra ei. La rândul
s`u, B`sescu, insistând public
asupra faptului c` procurorii [i-au

f`cut datoria [i mustrând Justi]ia
care, dup` opinia sa, este corupt`
[i ineficient`, se erijeaz` \ntr-un
fel de diriginte de clas` care d`
note la purtare, amenin]ând cu
corigen]a o putere \n stat, cea
judec t̀oreasc .̀ Dar campania penal̀ ,
bine orchestrat` politic, vizeaz`
[i celelalte dou` puteri \n stat,
Parlamentul [i Executivul. Nu pot
s` m` fac c` nu observ, de
pild`, c`, \n efortul s`u de a
combate un demers important
publicistic al ziarului ZIUA, pre[edintele
B`sescu a sp`lat public Oficiul
Pentru Prevenirea [i Combaterea
Sp l̀̀ rii Banilor. De[i, cum se vede
\n edi]ia de ast`zi, chiar Oficiul
reclam` nereguli grave. ßi aten]ie!
El este \n subordinea nu a
CSAT, ci a Guvernului. 

B`sescu manevreaz` excelent
serviciile secrete, Parchetul, alte
institu]ii cu caracter represiv, \n
frunte cu Internele [i o parte
consistent` a opiniei publice.
Dar nici combina]iile sale politice
cu PRM, cu PNG, cu unii lideri
PSD [i chiar cu unii liberali -
ca s` nu mai vorbim de PD -
nu pot fi neglijate. B`sescu are
toate [ansele s -̀i \nving` pe liberali.
Impunând o nou` construc]ie
politic`. 

Sorin ROßCA STåNESCU

Cine va \nvinge? B`sescu sau liberalii?

Angaja]ii
de la Sp`larea
Banilor
semnaleaz`
acelea[i abuzuri
ca ZIUA
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Marius Cioar`, juc`tor

legitimat la UTA , a fost v~ndut
echipei de Divizia D Regal
Horia, tot din jude]ul Arad,
pentru 15 kilograme de carne,
informeaz` Rompres. Transferul
a avut loc \n luna decembrie
a anului trecut, \ns` t~n`rul
funda[ nu a apucat s` joace
deloc pentru noua sa echip`,
hot`r~nd, \n urm` cu c~teva
zile, s` plece la munc` \n
Spania. În urma „dezert`rii“
lui Marius Cioar`, oficialii

divizionarei D sunt de dou`
ori p`gubi]i, fiindc` au pierdut
un juc`tor pe care se bazau
\n acest retur, dar [i pentru
c` au apucat s` achite c`tre
UTA „pre]ul“ acestui transfer.
ßtirea cu acest nou transfer
ilar din Rom~nia, dup` ce \n
trecut s-au mai f`cut tranzac]ii
pe seturi de echipament sau
l`zi de bere, a ajuns \n toat`
presa interna]ional`, dup` ce
ieri a fost preluat` de marile
agen]ii de pres`. ((BB..GG..))

Fotbalist vândut
pe 15 kg de carne
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