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Va \ncerca B`sescu 
s` \mpiedice numirea
lui Voiculescu \n func]ia
de vicepremier?
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Pre[edintele Senatului,
Nicolae V`c`roiu, este cople[it
\n ultima vreme de cheltuielile
necesare pentru a \ntre]ine o
cas`, ce-i drept, de protocol
[i \[i caut` disperat vecini.
Dup` ce l-au p`r`sit bunii s`i
vecini Traian B`sescu [i Adrian
N`stase, V`c`roiu a r`mas
singur cuc \n locuin]a din
bulevardul Mare[al Gheorghe
Prezan, nr. 4. Mai mult dec~t
singur`tatea, pe V`c`roiu l-au
dobor~t cheltuiele pe care le
presupune \ntre]inerea c`soiului
cu trei apartamente. Greut`]ile
cu \ntre]inerea l-au adus pe
al doilea om \n stat \n situa]ia
de a da telefoane la diver[i
demnitari, pentru a-i \ntreba
dac` nu vor s`-[i uneasc`
singur`t`]ile. Surse parlamentare
sus]in c` printre cei care ar
dori s` ocupe unul dintre
apartamentele r`mase nelocuite
dup` plecarea lui B`sescu [i
N`stase se afl` so]ii Claudiu
[i Adriana S`ftoiu, consilieri
la Cotroceni. ((DD..II..))

Semnalam ieri c` nu este deloc
exclus, a[a cum evolueaz`
raporturile politice, ca viitorul

Guvern T`riceanu s` fie alc`tuit
din oameni de afaceri. Cel pu]in
teoretic, dac` este posibil s` existe
un guvern politic sau un guvern
de tehnocra]i, poate func]iona [i
un executiv alc`tuit exclusiv sau
dominat de oameni de afaceri.
Numai c` legea interzice, \n
mod expres, acest lucru. ßi atunci,
fie legea trebuie schimbat`, fie
va fi generalizat un fenomen
deja existent. ßi anume, acela ca
oamenii de afaceri s` recurg` la

o diversiune. S` lase impresia
c̀  renun]̀  la managementul societ̀ ]ilor
pe care le au \n proprietate f`când,
\ns`, acest lucru [i \n continuare,
dar pe ascuns. Pân` la urm`, \n
acest fel, gradul de transparen]`
\n loc s` creasc`, scade. Pe de
alt` parte, ar`tam c` nu exist` nici
un motiv ca, \n perioade esen]iale
pentru cre[terea economic` a unei
]`ri, oamenii cu experien]` \n acest
domeniu s -̀[i lase temporar afacerile
pentru a pune um r̀ul la modernizarea
statului. Exist̀  o deosebire esen]ial̀
\ntre politicieni [i politruci, pe care
doresc s` o dezvolt \n analiza de
ast`zi. 

Dac` \n Justi]ia penal` to]i
cet`]enii trebuie s` se bucure de
prezum]ia de nevinov`]ie, iar
cine \ncalc` acest principiu, dincolo
de caracterul antidemocratic al
gestului sau de caracterul imbecil
al ra]ionamentului care \l motiveaz ,̀
se poate face vinovat chiar de o
infrac]iune, la fel putem spune
c` oamenii politici [i oamenii de
afaceri, ca to]i ceilal]i cet`]eni,
de altfel, trebuie s` se bucure
de prezum]ia bunei credin]e. Cu
alte cuvinte, nu am dreptul ca,
\n mod aprioric, s`-l suspectez pe
un politician, indiferent din ce
partid face parte, sau pe un om

de afaceri care intr` \n politic`
precum c` urm`re[te scopuri
incorecte. Dac` admitem c`
ra]ionamentul de mai sus este
corect, atunci nu exist` absolut
nici un impediment ca oamenii de
afaceri, cu \ntreaga lor experien]`,
s` aib` acces atât \n Parlament,
cât [i \n structurile administra]iei
publice centrale sau locale. Evident,
cu condi]ia ca \n perioada respectiv`
s`-[i \ncredin]eze, \n mod corect,
afacerile pe mâna altor manageri.
Prezum]ia de bun` credin]` se
va traduce \n sensul c` vom admite
c` respectivii oameni de afaceri
se vor dedica efectiv vie]ii politice,
reformei, dezvolt`rii dinamice a
economiei române[ti [i c` nu-[i
vor utiliza puterea \ncredin]at`
de popula]ie pentru a-[i m`ri
incorect profitul firmelor unde sunt
proprietari. În detrimentul concuren]ei.
ßi, pân` la urm ,̀ chiar al României,
care nu trebuie s` se \ndrepte
\n direc]ia unui sistem oligarhic.
Iar dac` a[a stau lucrurile, \n
ciuda prezum]iei de bun` credin]`,
societatea ar trebui s` stea cu ochii
pe ace[ti oameni de afaceri, pentru
a verifica dac` nu cumva \ncalc`,
totu[i, regula jocului. 

În majoritatea statelor Uniunii
Europene, puterea este exercitat`,

\n general, de oameni care provin
din lumea afacerilor, iar mul]i
dintre ace[tia, dup` un timp, se
re\ntorc \n marile companii de
unde au provenit. ßi nimeni nu
se mir` c` a[a stau lucrurile. ßi
nimeni nu se opune unei asemenea
transla]ii, pentru c` ea este cât se
poate de fireasc`. Nu avem decât
16 ani de la punctul de start.
De când \ncet, \ncet [i cu mare
dificultate a fost construit` \n
România o economie de pia]`. Cei
mai \ntreprinz̀ tori români au devenit
patroni de firme. Au dobândit,
treptat, o valoroas` experien]`
managerial`. Mul]i dintre ei [tiu,
\n acest moment, mai bine decât
al]ii, ce trebuie f`cut pentru
dinamizarea economiei române[ti.
De[i ace[tia au devenit oameni cu
o bun` stare material`, unii
chiar boga]i, nu se poate vorbi
\n România de o a doua, o a treia
sau o a patra genera]ie de oameni
avu]i. A[a c` este exclus ca cineva
s`-[i poat` permite, având o avere
\n spate, s` fac` politic` doar
de dragul politicii. Adic` nu numai
profesionist, ci [i onest. ßi s`
cunoasc` [i s` reprezinte, \n acela[i
timp, interesele legitime ale mediului
de afaceri. Din aceast` perspectiv`,
este absurd` \mp`r]irea elitei

române[ti \n elit` cultural`, de
afaceri [i politic`. Cu linii clare
de demarca]ie. Ca [i când ar putea
exista trei rezerva]ii, \n mijlocul
unei popula]ii \nc` debusolat`. 

Un fenomen mai grav [i mai
p̀ gubos decât corup]ia este amatorismul
\n politic`. Pentru c` el este vecin
cu aventurismul. ßi preg`te[te
e[ecul [i falimentul. În general,
cei care cred c` pot reprezenta
bine interesele celorlal]i, fiind \ns`
lipsi]i de experien]a dat` de o
competi]ie la vârf \n domeniul
managerial, sunt simpli politruci.
Activi[ti de partid. La fel cum erau
activi[tii PCR. Cu nimic mai presus.
Chiar dac` vor, ei nu pot reprezenta,
\n bune condi]ii, interesele unei
popula]ii care dore[te s` tr`iasc`
mai bine. ßi care nu poate tr`i
mai bine dac̀  economia nu zb~rnâie.
Iar politicienii adev`ra]i sunt cei
care au o experien]̀  real̀  \n lumea
competi]iei, pe care doresc [i
pot s` o aplice [i s` o poten]eze
la nivelul Parlamentului sau al
administra]iei centrale [i locale. 

Remanierea guvernamental̀  este
posibil s` conduc` la recunoa[terea
[i legiferarea de facto a existen]ei,
la putere, la nivelul Executivului,
a grupurilor de interese. S` sper`m,
legitime.

Sorin ROßCA STåNESCU

Remanierea. Cu politicieni sau cu politruci?
EDITORIAL

NOUA INCHIZI}IE
Agen]ia NNa]ional` dde IIntegritate, \\n
varianta gg~ndit` dde MMacovei, ee ddeasupra
drepturilor oomului [[i cchiar aa CConstitu]iei.
În pplus, nnu dd` ssocoteal` nnim`nui ● Mai
multe OONG-uri aau ttras, iieri, uun ssemnal
de aalarm` ccu pprivire lla iinspectorii-
inchizitori ppe ccare mministrul JJusti]iei
vrea ss`-i \\nfiin]eze pprin aasumarea
r`spunderii GGuvernului ● Funda]ia
pentru oo SSocietate DDeschis`, CCentrul
de RResurse JJuridice [[i TTransparency
International RRomania cconsider` cc`
ini]iativa pprivind ddeclararea [[i ccontrolul
averilor [[i cconflictul dde iinterese aabund`

de iinexactit`]i, cconfuzii pprocedurale [[i
este ccontrar` rrecomand`rilor CCEDO
● În lloc ss` ffie „„clar` [[i ppredictibil`“,
legea ee pplin` dde aambiguit`]i [[i aaproape
c` llas` aabuzurile lla mm~na iinspectorilor
ANI ● Ace[tia vvor pputea ddecide
suspendarea jjudec`torilor ddac` aace[tia
sunt pprin[i, lla jjudecarea uunei ccauze, cc`
au „„puternice lleg`turi aafective“ ● Noii
inchizitori aau [[i ccompeten]a dde eemitere
a ddeciziei pprivind iincompatibilitatea
pre[edintelui cca pprocedur` dde ssesizare
a PParlamentului ppentru aaplicarea uunei
sanc]iuni ddisciplinare ● ONG-urile

remarc` pposibilitatea „„albirii“ aaverilor
demnitarilor aat~ta vvreme cc~t mmomentul
ales dde MMacovei ppentru ddeclan[area
controalelor eeste iintrarea \\n vvigoare aa
Legii nnr. 1161/2003 ● Legea 1115/1996,
adoptat` dde PPSD, pprevedea cca mmoment
zero ddata dde 11 iianuarie 11990 ● Cele
trei OONG-uri ccer GGuvernului ss` nnu-[i
asume rr`spunderea ppe pproiectul llui
Macovei ● T`riceanu aa aanun]at cc`
ini]iativa mministrului JJusti]iei, dde[i eeste
cerut` dde UUE, vva uurma ttraseul pparlamentar
normal ccu pposibilitatea ddiscut`rii \\ntr-o
sesiune eextraordinar`

Partidul Social
Democrat joac`
la dou` capete

Tezaurul dacilor
\n gr`dina
lui Bodu

100.000 de euro
pentru abuzul
lui Ion Iliescu
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România acuzat`
f`r` dovezi
\n scandalul CIA 

Preten]iile
conservatorului
Voiculescu
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Berceanu acuz`
„b`ie]ii [mecheri“
din energie
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A doua \ncercare
de falimentare
a ADPP 4
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Mic burghez
transformat
de
comuni[ti
\n [ofer
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Motto:
Înainte de a deveni istorie [i
chiar de a se \ntâmpla, multe

evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

Redac]ia Ziarului ZIUA le
mul]ume[te cititorilor care [i-au
exprimat, \n diferite forme,
sus]inerea \n raport cu „Protestul
celor 18“. De asemenea, le
suntem recunosc`tori evreilor
din \ntreaga lume care [i-au
exprimat convingerea c` Ziarul
ZIUA, departe de a avea accente
antisemite, este, din aceast`
perspectiv`, una dintre cele mai
progresiste voci din presa român .̀
Credem c` trebuie s` punem
punct polemicii pe aceast` tem`.
Nu \nainte, \ns`, de a admite
c`, \n ceea ce ne prive[te, am
avut ceva de \nv`]at. ßi anume
c`, \ntr-o Europ` deja inflamat`
de o recrudescen]` a xenofobiei
[i antisemitismului [i \ntr-o
Românie care, din p`cate, se
confrunt` [i ea cu asemenea

fenomene - ultimul incident,
legat de reac]ia la demonstra]ia
homosexualilor, este concludent
- este bine ca fiecare redactor
[i colaborator al Ziarului ZIUA
s` devin` mai atent la modul
\n care nuan]eaz` [i pune \n
context informa]iile publicate.

În acest sens, credem c`
polemicii trebuie s` \i ia loc o
dezbatere cât se poate de
serioas`. Pe care dorim s` o
organiz`m, cât de curând, chiar
cu cei 18 semnatari ai protestului.
Începând de azi, cititorii,
colaboratorii [i redactorii Ziarului
ZIUA sunt ruga]i s` se ab]in`
de la comentarii acide ca reac]ie
la „protestul“ celor 18 intelectuali
care ni s-au adresat.

Sorin ROßCA STåNESCU
Director General al

Ziarului ZIUA

Ana Datcu \ncearc` s`
recupereze ceea ce a

apar]inut familiei sale

Dezbatere
\n locul polemicii

Nea Nicu V`c`roiu
\[i caut` vecini

Tun imobiliar \n
cinematografie
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Steaua
campioan`

Rapid ss-a ff`cut dde rru[ine, ddar,
\mpreun` ccu DDinamo,
merge \\n CCupa UUEFA
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