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Coco[a]ii de la Catedral`
Inspectoratul dde SStat ppentru CConstruc]ii ((ISC) ddin ccadrul GGuvernului

Rom~niei aa \\ntocmit uun aamplu rraport \\n ccare cconstat` iilegalitatea ttotal` 
\n ccare sse aafl` bblocul cce sse rridic` lla vvitez` mmaxim`
l~ng` CCatedrala ccatolic` SSf~ntul IIosif ddin BBucure[ti

Este posibil ca Popescu
T`riceanu s` \ncerce, \n
perioada imediat urm`toare

- dup` ce a beneficiat de balonul
de oxigen oferit de Uniunea
European` - s` utilizeze lovitura
adversarului pentru a prelua
ini]iativa. ßi a marca, la rândul
s`u. Iar adversarul, \n acest
caz, este Partidul Democrat, sus]inut
de Traian B`sescu. În timp ce,
\n mod paradoxal, aliatul discret,
dar ferm al liberalilor este
PSD. UDMR [i PC vor ajunge,
vrând-nevrând, \n c̀ ru]a premierului,
\n \ncercarea lor de a-[i men]ine
cât mai multe pozi]ii guvernamentale.
Pe ce se \ntemeiaz` afirma]iile

de mai sus [i, mai ales, convingerea
mea c`, pentru prima dat`, C`lin
Popescu T`riceanu d` semne
c` \ncearc` s` preia ini]iativa?
O ipostaz` cu care nu este
prea obi[nuit, de vreme ce, pân`
acum, a jucat mai mult \n ap`rare.
A trecut un an [i jum`tate de
la instalarea, cu mare dificultate,
a actualului Guvern. A fost o
construc]ie precar̀  a unei majorit̀ ]i
parlamentare, \n raport cu care
cei mai mul]i anali[ti politici au
fost, pe bun` dreptate, sceptici.
Guvernul T`riceanu, dup` ce a
fost pus \n func]ie, p`rea c`
are zilele num`rate. El a rezistat
nu printr-un miracol [i nici m`car
printr-o eficien]` ie[it` din comun.
De[i nimeni, nici m c̀ar pre[edintele
B`sescu, nu poate contesta c`
a fost un guvern bun. Explica]ia
trebuie c`utat` \n alt` parte. În
chiar echilibrul fragil al puterii.
Electoratul român, de[i [i-a schimbat
o serie de op]iuni, a r`mas divizat,
\n raport cu stânga [i dreapta,
\n aceea[i manier` \n care era [i
\nainte de alegerile din 2004. Cu
toate acestea, probabil c` soarta
Guvernului T`riceanu ar fi fost
pecetluit` chiar de c`tre opozi]ie
dac` \n postura de principal

contestatar al premierului nu s-
ar fi plasat \nsu[i [eful statului.
Acest „detaliu“, precum [i dezl̀ n]uirea
unui veritabil uragan penal \mpotriva
liderilor PSD, a determinat cel
mai important partid din România,
aflat \n opozi]ie, s` opteze pentru
o atitudine prudent`. De tatonare.
De expectativ` chiar, \n raport
cu lupta crâncen` purtat̀  la nivelul
coali]iei de guvernare [i \ntre cele
dou` palate. Ceea ce, \n mod
straniu, l-a \nt`rit pe T`riceanu.
În acela[i interval de timp, de[i
Alian]a DA nu a câ[tigat un
electorat suplimentar, \n interiorul
acesteia s-a produs o muta]ie
semnificativ`. Partidul Democrat
care, de[i aflat la putere, a atacat
constant o serie de m`suri guver-
namentale, ca [i când ar face
parte din opozi]ie, a \nregistrat
un plus de credibilitate \n rândurile
electoratului Alian]ei. Iar PNL
s-a erodat, perceput fiind ca
principal responsabil pentru unele
contraperforman]e ale guvern`rii.
Astfel, lectura cercet`rilor de pia]`
ne arat` c` Partidul Democrat,
care la data alegerilor din toamna
anului 2004 era o simpl` anex`
a PNL, \n acest moment a devenit
motorul electoral al Alian]ei. Al

unei alian]e care nu mai rezist`
decât din ra]iuni ale dorin]ei
de a exercita puterea. În vreme
ce, \n Parlament, num`rul locurilor
de]inute de liberali este dublu
fa]` de cel pe care \l are PD,
\n planul credibilit`]ii, al simpatiei,
al sus]inerii efective, raporturile
sunt inversate. Dar ce folos, dac`
PD nu are nici o [ans` de a-[i
valorifica acest avantaj, organizând
alegeri anticipate [i ob]inând o
pozi]ie mai confortabil̀  \n Parlament.
Din acest punct de vedere, PD
[i Traian B`sescu au \nregistrat
un e[ec. Care a fost recent pecetluit,
prin amânarea Raportului de ¥ar`
\n luna octombrie. Cine [i-ar mai
putea lua responsabilitatea unor
alegeri anticipate cândva, prin
toamna anului 2007? Abandonând
acest proiect, Traian B`sescu [i
PD au ini]iat o alt` strategie. Cea
care, afirm eu, \i ofer` [ansa pre-
mierului de a utiliza for]a adversarului,
preluând ini]iativa [i câ[tigând
mai mult` putere.

Partidul Democrat solicit`
insistent, sub pretextul adapt`rii
la exigen]ele UE, al acceler`rii
reformei [i ridic`rii gradului de
eficien]` al administra]iei publice
centrale, o restructurare a Guvernului.

Mai pu]ine ministere, mai pu]ine
agen]ii [i „autorit`]i“ [i doar
un singur viceprim-ministru. O
restructurare care, \n principiu,
nu poate fi respins` de liberali
[i nici de ceilal]i membri ai coali]iei
\nseamn`, implicit, o remaniere.
Un bun prilej, \n calculele democra]ilor,
de a pune [aua pe T`riceanu.
Vârful de lance fiind Blaga,
care ar deveni singurul vice-
premier. Pentru a marca punctele
pe care le doresc, democra]ii
au nevoie [i se bazeaz` pe Traian
B`sescu. Pentru c ,̀ \n conformitate
cu Constitu]ia, atunci când se
decide o nou` componen]` a
aceluia[i Guvern, exist̀  trei factori:
premierul, pre[edintele [i Parlamentul.
ßi exist` precedentul Paul Dobre,
când T`riceanu a cedat veto-
ului preziden]ial.

Este exact cursa \n care poate
s` cad` PD. Pentru c ,̀ tot conform
Constitu]iei, articolul 85, atunci
când cei trei actori nu se \n]eleg,
nu mai r`mân decât doi: premierul
[i parlamentul. Pre[edintele B s̀escu
poate fi redus la un rol de spectator.
Iar PD, unde pentru prima
dat̀  exist̀  o schism` - vezi r̀ zboiul
anti-Videanu - poate fi l`sat cu
ochii \n soare.

Sorin ROßCA STåNESCU

Un semn c` T`riceanu 
\ncearc` s` preia ini]iativa

EDITORIAL

MAREA G~IN~RIE
Epidemia  dde aaviar` ccare aa ppanicat RRom~nia
ascunde \\n sspatele eei oo \\ntreag` aafacere
● Miza ee aantigripalul TTamiflu, ccare ddeja
se vvinde ppe bband` rrulant` \\n ffarmacii, ccu
700.000 dde llei ddoza ● Opera]iunea sse
desf`[oar` ssub mmantia PPNL ● Isteria aa
fost aatins` aatunci cc~nd NNicol`escu aa
declarat, nnici mmai mmult, nnici mmai ppu]in, cc`
o ppandemie ee iinevitabil` ● Ministrul
S`n`t`]ii aa aanun]at cc` eeste nnecesar`
achizi]ionarea aa 5500.000 dde vvaccinuri
pentru ggripa aaviar` ●La aaceast` oor` sstocul
este dde 770.000 [[i ddin eel aa ffost ffolosit` oo
mic` pparte ppentru ccele cc~teva mmii dde rrom~ni
b`ga]i \\n ccarantin` ● Nicol`escu eeste

sus]inut dde cconsilierul ss`u, SStreinu CCercel,
care ppropag` [[i eel sspectrul uunei ppandemii
[i rrecomand` vvaccinul pprodus dde eelve]ienii
de lla LLA RROCHE HHolding AAG ● Cercel
este ddeja ccercetat dde PParchet ppentru
achizi]ionare iilegal` dde aaparatur` mmedical`
●Ministrul FFlutur aalimenteaz` zzilnic ffrica
de aaviar` ccolor~nd hharta RRom~niei [[i
rea[ez~nd ffocarele ● Dosarele ccelor
ancheta]i ppentru rr`sp~ndirea vvirusului sse
fac ppe [[est ● Ap`r`torii aacestora ddeclar`
c` iincrimina]ii aau ffost aaresta]i cca ss` nnu
vorbeasc` ● Rom~nii \\[i ffac pprovizii dde
Tamiflu, dde[i aadministrarea llui ff`r`
prescrip]ie eeste ppericuloas` ● Un aalt

c~[tig`tor dde ppe uurma ccrizei eeste TT`riceanu
care, aal`turi dde mmini[trii lliberali dde lla
S`n`tate [[i AAgricultur`, nnu ppoate ffi mmutat
din ffotoliu ppe ttimpul uunei pprobleme ccu
care sse cconfrunt̀   ]]ara, cconform pprecedentului
inunda]iilor ● Carantina \\n SSectorul 22
„s-a rrelaxat“ ●SRI aa ddeclasificat uun rraport
prin ccare iindic` ddrept ssurs` aa iinfest`rii ccu
aviar` iimporturi ddin UUngaria [[i SSlovacia
●Autorit`]ile mmaghiare iinfirm` iinforma]iile
serviciilor ssecrete rrom~ne[ti ● La ffel ssi
firmele ddin BBra[ov [[i CCodlea ● La \\nchide-
rea eedi]iei, SSRI aa ddat ppublicit`]ii oo pprecizare
la rraportul ssecret \\n ccare sspune cc` aa \\ncurcat
puii dde gg`in` ccu ccei dde ccurc`

B`t`lia pe
Agen]ia Na]ional`
pentru Sport

Exproprieri
pentru proiectul
Esplanada

Colivia 
cu datornici
publicat` de AVAS
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Nepoata m`tu[ii-
senator a fugit 
pe geam

RAAPPS 
sfideaz`
Parlamentul
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Poeta 
Constan]a Buzea
rupe t`cerea
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Asigur`ri
obligatorii 
pentru locuin]e
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Motto:
Înainte de a deveni istorie [i
chiar de a se \ntâmpla, multe

evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

Scheele
dore[te „un
Guvern care
func]ioneaz`“

Ministrul IIntegr`rii, AAnca BBoagiu,
propune uun RRaport dde ¥¥ar` \\n sseptembrie

Surse din cadrul Ministerului
Administra]iei [i Internelor ne-
au informat c` la urm`toarea
[edin]` a Consiliului Suprem
de Ap`rare a ¥`rii, chestorul
Virgil Ardelean, [eful UM 0962,
fosta „Doi [‘un sfert“, va cere
s` i se aprobe achizi]ionarea

de echipamente de interceptare.
De asemenea, Ardelean, cu-
noscut [i sub numele de
„Vulpea“, va solicita Consiliului
Suprem de Ap`rare a ¥`rii
acordul pentru a putea realiza
interceptarea convorbirilor
telefonice. ((DD..EE..II..))

Puterea 
\[i scoate ochii

ßedin]` ccu sscandal lla AAlian]` ● Boc ss-a lluat 
la ttrânt` ccu TT`riceanu \\n [[edin]a CCoali]iei: 

„Ia mmai llas`-ne, ddomne’, cc` nnu ee[ti pprofesor“ 
● PC \\i aarat` uu[a llui CCopos ● Marko BBela: 
„Noi \\nghi]im ttot, [[i llegile nnoastre nnu ttrec“
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Urma[ii
c`l`ilor 
din Obor

Cuv~ntul „„pu[c`rie“ aa aap`rut 
\n ¥¥ara RRom~neasc` ppe lla ssf~r[itul

secolului aal XXVII-lea, 
\n zzona aactualului HHan MManuc

Vulpea vrea 
s` intercepteze
telefoanele
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