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Iliescu pe [est la Parchet

I nunda]iile catastrofale [i repetate
cu care a fost confruntat`
România, cel de-al doilea val,

de-a dreptul halucinant, de grip`
aviar` sau protestele sindicale care,
\ntre altele, au paralizat pentru
prima dat` Garda Financiar`, nu
i-au venit de hac Guvernului
T̀ riceanu. La fel cum nici Pre[edintele
Traian B`sescu nu a reu[it, \n
ciuda faptului c` se \mpline[te anul
de când se face luntre [i punte
pentru a-l debarca pe premier. A
r`mas pe rol disputa crâncen`
cu principalul fost aliat, Partidul

Democrat, cu care liberalii stau
la masa puterii, izbindu-se pe
dedesubt cu picioarele. Aceasta
este aviara politic`. În nebunia
general`, T`riceanu nu numai c`
rezist`, dar chiar se \nt`re[te pe
zi ce trece [i \n mod vizibil. În
analiza prezentat` ieri, am \ncercat
s` identific unele explica]ii. Ast`zi
m` voi referi la alte câteva.

Observând capacitatea neobi[nuit̀
de rezisten]` a primului-ministru,
C`lin Popescu T`riceanu, dar [i
a liberalilor, care au f`cut un
zid aproape impenetrabil \n jurul
acestuia - excep]iile sunt pu]ine
[i s-au dovedit lipsite de for]a
de a-l fisura - nu pot s` \mi reprim
ideea de a m` gândi la ceea ce
reprezint` capitalul na]ional. Ei
bine, nu este deloc exclus ca acest
capital na]ional, alc`tuit din mii,
poate zeci de mii de \ntreprinz`tori
români, cei mai mul]i mici sau
medii, ca for]`, dar [i câ]iva
care s-au deta[at, vehiculând
cifre de afaceri de sute de milioane
de euro, s` fi g`sit \n Partidul
Liberal, \n general, [i \n premierul
T`riceanu, \n special, un exponent
autentic. ßi astfel, s` venim
dintr-o cu totul [i cu totul alt`
direc]ie la vorba Pre[edintelui Traian
B`sescu [i s` spunem c`, ei bine,

avem de-a face cu un grup de
interese. Cel mai mare grup posibil.
Iar acest grup de interese al
capitalului na]ional nu are suficient`
\ncredere \n Partidul Democrat. Pe
care \l vede subordonat mai degrab`
unui om decât unui obiectiv, pe
termen lung, al interesului na]ional.
Acela de a dezvolta o pia]` liber`
concuren]ial` \n care s` se poat`
reg`si [i \ntreprinz`torii autohtoni.
Este aceasta o posibil` explica]ie
a faptului c`, cu câteva excep]ii,
[i ele discutabile sau chiar controversate,
nu vom reg`si o clientel` similar`
\n apropierea PD? În aceste condi]ii,
principalul competitor al liberalilor
este lipsit de combustibilul necesar
pentru a \ncheia cu succes cursa
\n care s-a lansat. Iar ceilal]i
componen]i ai Coali]iei nu sunt
foarte importan]i \n aceast` logic`
a demonstra]iei. Pentru c` UDMR,
este adev`rat, se sprijin` pe un
mare num`r de \ntreprinz`tori
maghiari, dar ace[tia, aproape f`r`
excep]ie, sunt adep]ii valorilor
liberale. Ca [i \ntreprinz t̀orii grupa]i
\n jurul lui Dan Voiculescu [i
Partidului Conservator. 

Strategia adoptat` de democra]i
pentru a-l arunca peste corzi pe
T`riceanu sau m`car pentru a-l
\nghesui \ntr-un col] sau - iat` [i

un obiectiv minimal, mai recent
- pentru a ob]ine o putere sporit`
\n Coali]ie se va dovedi, pân` la
urm`, o mare eroare. Ce pretind
democra]ii? Mai pu]ine demnit`]i
ministeriale [i existen]a unui singur
viceprim-ministru, post pe care \l
revendic` pentru Vasile Blaga. P`i,
\n aceste condi]ii, este u[or de
observat c` ei nu intr` \n coliziune
cu liberalii, a[a cum ar fi vrut,
ci cu ceilal]i componen]i ai Coali]iei.
Pentru c` nu liberalii, ci UDMR
[i PC sunt cei care revendic`, \n
competi]ie cu PD, singurul viitor
post de viceprim-ministru. În timp
ce, pentru aceast` func]ie, cele trei
partide se vor \nc`iera - procesul
a [i \nceput - liberalii beneficiaz`,
prin devierea loviturii, de o
binef`c`toare recrea]ie. ßi profit`,
f̀ când \n mod discret o remaniere.
Cu care B`sescu a fost de acord
f`r` s` clipeasc`. ßi astfel, Radu
Stroe devine noul Secretar General
al Guvernului. Înc` vreo dou`
mi[c`ri de acest fel, cum ar fi
schimbarea lui Flutur [i a lui
Nicol`escu, compromi[i de aviar`
[i, respectiv, de haosul instaurat
la S`n`tate [i iat` c` liberalii
vor putea raporta triumf̀ tori na]iunii
c`, dup` o analiz` de etap`, au
f̀ cut, \n ceea ce-i prive[te, cuvenitele

remanieri. Cât despre restructurare,
a[a cum ar`tam, ea le convine de
minune. ßi Partidul Conservator
are o ie[ire onorabil`, \n condi]iile
\n care Dan Voiculescu abia a[teapt̀
s` se spele pe mâini de George
Copos. Sub motiv c` acesta este
subiect al unui scandal public [i
al unui proces penal care, este
timpul s` preciz`m, nu are de-a
face cu fapte pe care se presupune
c` vicepremierul le-ar fi s`vâr[it
\n timpul func]iei sale guvernamentale.
La o adic`, [i UDMR poate face
o rocad`, dou`, pentru c` are
resurse [i s-a dovedit mereu un
partid disciplinat. Astfel \ncât, \n
ofsaid vor r`mâne doar democra]ii.
Între care a dat dihonia. Vezi naveta
pe care Videanu nu o mai face
la sediul partidului, ci mai nou la
Cotroceni. 

Scandalul cu totul [i cu totul
artificial al raportului SRI, comandat
hocus-pocus de B`sescu [i redactat
\ntr-o asemenea grab` \ncât
g`ina a fost confundat` cu curca,
spre ghinionul lui Timofte, tinde
s` eclipseze - [i unii sunt, cu
siguran]`, interesa]i \n acest
sens - \nsu[i uria[ul scandal al
nebuniei aviare. Sau al marii g ìn r̀ii
aviare. C`ci despre pandemie, nici
vorb`. 

Sorin ROßCA STåNESCU

Aviara democrato-liberal`
EDITORIAL

CAPCANA 
LUI TRAIAN
B`sescu ll-a ppus ppe TT`riceanu \\n ffruntea
crizei ggripei aaviare ● Pre[edintele aa
descins \\n pplin` [[edin]` dde GGuvern
direct dde ppe ppatul dde sspital ● ßeful
statului aa ddat dde pp`m~nt ccu FFlutur [[i
Nicol`escu, iincapabili ss` ppun` ccap`t
haosului ddin iinstitu]iile sstatului iimplicate
\n ccriz` ● Misiunea pprimit` dde ppremier
pare aaproape iimposibil` \\n ccondi]iile
enun]ate dde ppre[edinte ● B`sescu ccere:
\n 224 dde oore ss` ffie pprezentate ppublic
cauzele nnoului vval dde ggrip`; ss` ffie
limitat` eextinderea; ss` ffie eeliminate
focarele; ccomunicarea ccu ppresa ss` ffie

eficient`; \\n pplus, MMinisterului SS`n`t`]ii
\i ccere ss` oofere eexplica]ii cclare ppopula]iei
●T`riceanu aa aacceptat [[efia CComitetului
Na]ional AAntiepizootic ● Guvernul aa
precizat cc` aa ffost oo ddecizie aa ppremierului
ca uurmare aa rraportului SSRI ● Comunica-
tul EExecutivului sse aarmonizeaz` ccu
pozi]ia PPNL ccare \\i ccere eexplica]ii llui
Radu TTimofte ● Liberalii \\l aatac` ppe
pre[edinte [[i-i iindic` ss` sse oocupe mmai
atent dde pproblemele ddin sserviciile dde
informa]ii ● B`sescu ss-a ddeclarat
„nepl`cut iimpresionat dde rraportul SSRI“
[i ll-a ppus ppe sseama cc~rd`[iei [[efilor

locali aai sserviciului  „„cu aadministra]ia
local` [[i iinteresele llocale“ ● Directorul
SRI BBra[ov aa ffost ddestituit [[i ss-a ddeclan-
[at oo aanchet` ● Senatorii ddin CComisia
de AAp`rare vvor cca SSRI ss` vverifice [[i
„dac` eexist` aanumite ggrupuri dde iinterese
care, ppentru aanumite bbeneficii eeconomice,
doresc ss` mmen]in`“ sstarea dde ccriz` 
● Costurile aaviarei ssunt ]]inute lla ssecret,
dar sstatul vvars` \\n cconturile uunor ffirme
zeci dde mmilioane dde eeuro ● În cciuda
declara]iilor ppolitice, aaviara sse eextinde:
num`rul dde ffocare aa aajuns lla 446, iinclusiv
\n SSectorul 55 aal BBucure[tiului

Ehud Olmert 
se va \ntâlni cu
Mahmud Abbas
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Senatorii 
au aprobat
Ordonan]a Gojdu

Vicepremierul
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\nfipt \n PC
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Sindicali[tii 
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Motto:
Înainte de a deveni istorie [i
chiar de a se \ntâmpla, multe

evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

Steaua poate
pierde titlul 
din cauza
rasismului!

Consiliul NNa]ional ppentru CCombaterea
Rasismului aa ccerut iieri mm`suri ddrastice \\mpotriva

ro[-alba[trilor, ppentru sscand`rile dde lla ffinalul
meciului ccu SSportul, aamenin]~nd ccu FFIFA [[i ccu
UEFA ● Conform nnoului rregulament, ccea mmai
mic` ssanc]iune eeste ddepunctarea ccu ttrei ppuncte

Firmele 
lui Tartag`
deturneaz`
fonduri SAPARD

pagina 17

pagina 9

Organiza]iile
media 
acuz` presiunile
procurorilor
\mpotriva
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Ion Iliescu s-a prezentat
ieri sear` la Parchetul Militar,
pentru a fi audiat de procurori,
\n calitate de \nvinuit, \n dosarul
mineriadei din 13-15 iunie.
Fostul pre[edinte al Rom~niei
a ajuns la Parchet \n jurul orei

19.00. Ini]ial, \nt~lnirea cu
procurorii trebuia s` aib` loc
la ora 14.00, \ns` avoca]ii
actualului senator au cerut ca
audierea acestuia s` fie
reprogramat̀  la ora 19.00, sper~nd
c` presa nu va fi de fa]`. La

intrare senatorul PSD nu a dat
nici  declara]ie. „Nu comentez
nimic“, i-a spus fostul pre[edinte
reporterului ZIUA aflat la Parchet.
P~n` la ora \nchiderii edi]iei,
audierea lui Ion Iliescu nu se
terminase. ((DD..EE..II..))
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