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Ce nu ne spune Raportul
Comisiei Europene
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Genocidul armenilor
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Ion Bogdan LEFTER
Cu doi olandezi,
\naintea integr`rii
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Va \ncerca B`sescu 
s`-l dea jos pe T`riceanu
pân` la viitorul Raport 
de ]ar` din octombrie?

Tip`rit \n dou` edi]ii

s e2,7153 llei 3,5012 llei

20 de pagini   1 leu (10.000 lei vechi)

B`sescu 
se recupereaz`
la Elias

ßeful sstatului aa aajuns iieri, \\n jjurul oorei 115, 
la SSpitalul EElias ddin BBucure[ti, 

unde vva ssta iinternat \\ntre uuna [[i ddou`
s`pt`m~ni ppentru rrecuperare ppostoperatorie 
● Pre[edintele \\[i ddore[te sservicii mmedicale
ca lla VViena ● Factura dde 221.900 dde eeuro,

pl`tit` ddin ccontul ffiicei

Manevra Belu-Bitang
Proiectul dde oordonan]` dde uurgen]` cce pprevede ttrecerea AAgen]iei NNa]ionale

pentru SSport \\n ssubordinea MMinisterului AAdministra]iei [[i IInternelor 
va ffi lluat \\n ddiscu]ie aast`zi dde GGuvern ● Unii ddintre rreprezentan]ii AANS 
sus]in cc` \\n sspatele aacestui pproiect sse aafl` ffo[tii aantrenori OOctavian BBelu 

[i MMariana BBitang, aactuali cconsilieri ppreziden]iali

Motto:
Înainte de a deveni istorie [i
chiar de a se \ntâmpla, multe

evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

S -a mai sfâr[it o etap`. Dup`
o fireasc̀  perioad` de zvonistic̀ ,
dup` vehicularea diferitelor

scenarii, de la cele ultra-optimiste
- siguran]a c` vom fi primi]i, la
1 ianuarie 2007, \n Uniunea
European` - pân` la scenariul
cel mai pesimist - [i anume, c`
va fi activat` clauza de salvgardare
[i, practic, intrarea \n UE va fi
amânat̀  sine die - Comisia Europeaǹ
a optat pentru o solu]ie extrem
de inteligent`, din perspectiva
oficialilor europeni, dar cu efecte
perverse, care pot fi devastatoare

pentru interesul, pe termen scurt
[i mediu, al românilor. Suntem
informa]i c`, \n principiu, putem
fi primi]i la 1 ianuarie 2007 \n
UE, dar va mai fi necesar un nou
raport. În octombrie. Pân` atunci,
va trebui s̀  ne intensific̀ m eforturile,
\ndeplinind ceea ce pân` \n prezent
nu am fost capabili s` \ndeplinim.
ßi, \n plus, Bulgaria ne st̀  atârnat̀
la gât ca o piatr` de moar .̀ Pentru
c` suntem la pachet cu ea. Ce ne
vom face dac` Bulgaria, a[a
cum arat` toate prognozele, nu va
fi capabil̀  s` recupereze r`mânerea
\n urm ?̀ Un nou raport \n octombrie
\nseamn`, de fapt, imposibilitatea
absolut` a ader`rii României la
1 ianuarie 2007. ßi, \n mod straniu,
aceast` realitate \i ofer` balonul
de oxigen necesar Guvernului
T r̀iceanu. În continuare, voi dezvolta
ra]ionamentele de mai sus.

În mod cert, [i aceasta este
prima concluzie pe care o putem
trage, Guvernul României, \n general,
[i C`lin Popescu T`riceanu, \n
special, se bucur` de aprecierile
pozitive ale oficialilor europeni.
Poate c`, \ntr-un anumit sens,
clauza de semi-salvgardare este fix
colacul de salvare de care avea
nevoie actualul Executiv, care de
mai mult̀  vreme nu se mai sprijin`

pe o majoritate. ßi care lucreaz`
cu opozi]ia \n cas ,̀ de când rela]iile
cu PD [i cu pre[edintele Traian
B`sescu au devenit ireconciliabile.
Obiec]iile aduse României privind
anumite \ntârzieri \n procesul de
reform` erau previzibile [i nu sunt
extrem de grave, pentru c` fiecare
\n parte se afl` \ntr-un anumit
stadiu de solu]ionare. De ce, \n
condi]iile \n care Guvernul e credibil
[i majoritatea condi]iilor au fost
\ndeplinite, printr-un efort de
necontestat al românilor, nu ni
s-a spus, pur [i simplu, c` suntem
primi]i la 1 ianuarie 2007? Explica]ia
nu poate fi identificat` decât \n
trei ipoteze, luate separat sau
cumulativ. Prima este c` suntem
la pachet cu Bulgaria. Ne-am dorit-
o. Chiar cu ardoare, pe vremea
când Bulgaria se afla \n avans fa]`
de noi [i d`dea semne c` \ncearc`
s` scape de România. Chiar relativ
recent, pre[edintele Traian B`sescu
a insistat ca cele dou` ]`ri s`
r`mân` cuplate. To]i anali[tii sus]in
c`, pân` \n octombrie, condi]iile
puse Bulgariei sunt imposibil de
\ndeplinit. Fiind la pachet cu aceast̀
]ar`, pentru moment Comisia
European` nu putea, date fiind
contraperforman]ele acestei ]`ri, s`
decid` o recomandare ferm`, \n

sensul ader`rii ambelor ]`ri la 1
ianuarie 2007. Dac` aceast̀  ipotez`
este corect` [i dac` nu exist` nici
un fel de rea inten]ie sau reticen]`
important` legat` de România,
atunci ar urma ca, pân` \n octombrie,
cele dou` ]`ri s` fie decuplate. Iar
peste câteva zile vom vedea
dac` se declan[eaz` sau nu o
dezbatere \n acest sens. Dac` vom
r`mâne, \ns`, la pachet, atunci
indiferent de amploarea succeselor
române[ti, nici \n octombrie nu
vom beneficia de un r`spuns
favorabil. A doua ipotez` demn`
de luat \n discu]ie este cea
legat` de costurile integr`rii. Pentru
România [i Bulgaria sunt prev`zute,
\ncepând din ianuarie 2007,
zeci de miliarde de euro. Care
urmeaz` s` fie utiliza]i drept
combustibil pentru accelerarea
integr`rii. Ace[ti bani vin de la
statele membre. Iar statele membre
\i procur`, la rândul lor, de la
cet`]enii UE. Dac` la nivelul
func]ionarilor de la Bruxelles exist`
un consens privind aderarea României,
dac` chiar la nivelul politicienilor
care conduc statele UE exist`
un consens, e adev`rat, relativ,
din perspectiva Parlamentelor
europene, care se raporteaz` direct
la voin]a cet`]enilor, România este,

cel pu]in pentru moment, indezirabil̀
\n aceast` comunitate. De aici [i
pruden]a [i, dac` vre]i, duplicitatea
oficialilor UE. Amânarea sine die
a ader`rii României sau chiar
\ntârzierea cu câteva luni pot oferi
o oarecare satisfac]ie opiniei publice
europene, astfel \ncât politicienii
pot c~[tiga astfel timp pentru a
r̀ m~ne credibili \n ochii electoratului.
ßi, oricât ar p`rea de ciudat, un
al treilea scenariu este [i el posibil.
Este limpede c`, pe m`sur` ce
C`lin Popescu T`riceanu a reu[it
s`-i conving` pe oficialii europeni
c` face parte din clubul politicienilor
ale[i, Traian B`sescu a realizat
performan]a invers`. Fiind, \n acest
moment, refuzat de elita politic`
european`. Nu putem s` nu lu`m
\n calcul [i aceast` realitate. 

Amânarea pân` \n octombrie
a deciziei este, pentru T`riceanu,
o [ans` aproape nesperat`. Fiindc`
B`sescu trebuie s` amâne [i el
proiectele de debarcare a premierului.
Pe de alt` parte, admi]ând c` \n
octombrie ob]inem un verdict pozitiv,
nu mai r`mâne timpul necesar,
pân` la 1 ianuarie 2007, ca
parlamentele europene s` ratifice
aderarea României. În consecin]`,
aderarea se mai amân`. Este,
de fapt, o clauz̀  de semi-salvgardare. 

Sorin ROßCA STåNESCU

Semi-salvgardarea
EDITORIAL

DEBANDADA
AVIARå

Guvernul Prodi
acuzat 
de KGB-ism

Si[u ridicat 
de poli]i[ti 
pentru droguri

Sta]iunea Mamaia
murdar` 
[i pustie
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SIE pred` 
CNSAS primele 
3000 de dosare

Partidele sub 2%
\n alegeri, 
f`r` subven]ii
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Stadionul
„Na]ional“ 
trece la Prim`rie
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România gata
pentru euro 
\n 2012 - 2014

Dou` \ndemnuri europene

„Sufleca]i-v`
mânecile!“
„Scurta]i-v`
vacan]ele!“

Jose MManuel BBarroso [[i OOlli RRehn 
le-au ttransmis ttextual aale[ilor nneamului 

s` ppun` oosul lla ttreab`

Vl`descu 
\l scoate
mincinos pe
Voiculescu
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Autorit`]ile aau ssc`pat dde ssub ccontrol
virusul ccare uucide pp`s`rile [[i aamenin]`
vie]ile rrom~nilor ● Ministerul AAgriculturii
num`rase iieri, pp~n` lla oora 118.00,
zece ffocare cconfirmate ● ßefii jjude]eni,
dornici dde aafirmare, iies \\n ffa]a mmass-
mediei aanun]~nd nnoi [[i nnoi ccazuri ●
T r̀iceanu aa ddestituit cconducerea AAutorit̀ ]ii
Na]ionale SSanitar-Veterinare [[i ppentru
Siguran]a AAlimentelor ●Zelul vveterinarilor
a sscos lla iiveal` oo ggroaz` dde nnereguli

despre ccare nnici nnu sse ppovestea ● Carnea
[i ppuii iinfecta]i ssunt cc`uta]i pprin ttoat`
]ara, dde lla AArad lla IIa[i ● P~n` aacum aau
fost iidentificate 443 dde ssociet`]i ddin
jude]ele BBra[ov, VVrancea, PPrahova,
Covasna, CConstan]a, HHarghita, AArge[,
V~lcea, ccare ss-au aaprovizionat dde lla
una ddintre ffermele ccriminale ● Patronii
Vasile DD~rdal`, dde lla DDrakom SSilva
SRL, [[i FFlorin MMacovei, dde lla PPatiProd
Co SSRL, aau ffost rridica]i dde PPoli]ie ●

Ei ssunt aacuza]i dde eevaziune ffiscal`,
falsificare dde aalimente [[i rr`sp~ndirea
de bboli lla aanimale ● În BBac`u ss-a iinstituit
carantina, ppuii ssunt eeutanasia]i ccum iies
din gg`oace ● Doi ccopii ddin CCodlea
au ffost iinterna]i \\n BBucure[ti ccu ssuspiciune
de ggrip` aaviar` ● ßoferii ssunt ssf`tui]i
s` eevite DDN1 \\ntre BBra[ov [[i SSibiu 
● În pplin` ccriz` aaviar`, oo tton` dde rresturi
de ppui aa ffost aaruncat` ppe cc~mp, ll~ng`
Bucure[ti 
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Fieful Triadelor
Construc]ia ccelui mmai mmare ccartier cchinezesc

din EEuropa eeste \\n pplin` ddesf`[urare 
● Chinatown RRom~nia sse vva ddezvolta 

pe uun tteren dde ppeste 770 dde hhectare, \\n zzona 
de nnord-est aa BBucure[tiului, \\n pperimetrul 

Fundeni-Colentina, ppe tteritoriul SSectorului 22 
[i aal ccomunei DDobroie[ti, 

\n iimediata vvecin`tate aa CComplexului EEuropa
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Revolt` \mpotriva carantinei, pe Strada Plopilor din Codlea


