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Punerea \n libertate 
a lui Hayssam a fost
premeditat` de magistra]i?
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Atanasiu la judecat`

MAREA DECAPITARE
Cutremur ff`r` pprecedent \\n ccomunitatea
rom~neasc` dde iinforma]ii ● ßeful
SRI, RRadu TTimofte, [[eful SSIE, GGheor-
ghe FFulga [[i ddirectorul sserviciului
secret ddin MMinisterul AAdministra]iei
[i IInternelor ((DGIPI), VVirgil AArdelean,
[i-au ddat ddemisiile iieri, lla ppresiunea
lui TTraian BB`sescu, ddin ccauza ffaptului
c` ll-au ppierdut ppe OOmar HHayssam 
● Anun]ul aa ffost ff`cut dde AAdriana
S`ftoiu, ccare aa pprecizat cc` ppre[edintele
le-a aacceptat ddemisiile ● Pre[edin]ia
a cconvocat iieri, lla oora 99.00, oo [[edin]`
pentru aa aanaliza ccazul ssirianului

acuzat dde tterorism ● B`sescu lle-a
dat ccinci oore llui TTimofte, FFulga [[i
Ardelean ss` pprezinte uun rraport ccu
privire lla ccazul HHayssam ● La oora
16.00 ccei ttrei [[i-au pprezentat ddemisiile
\n ssemn dde pprotest ffa]` dde aacuzele
care lle-au ffost aaduse ● Acestea sse
refereau lla ffaptul cc` ccele ttrei SServicii
nu dde]ineau ddate ddespre llocul uunde
se aafl` HHayssam ● ßefii SSRI, SSIE [[i
DGIPI [[i-au aargumentat ggestul pprin
faptul cc` JJusti]ia aa ffost ccea ccare ll-a
pus \\n llibertate ppe ssirian, iiar SServiciile
implicate \\n mmonitorizare [[i-au ff`cut

treaba \\n pperioada ppremerg`toare
trimiterii \\n jjudecat` ● Conducerile
celor ttrei SServicii ssunt aasigurate dde
adjunc]ii FFlorian CColdea lla SSRI,
Silviu PPredoiu lla SSIE [[i CConstantin
D~rn` lla DDGIPI ● Premierul TT`riceanu
a ddeclarat cc`, \\n cconformitate ccu
protocolul AAlian]ei DDA, [[eful SSRI
va ffi ppropus dde PPD, iiar ccel aal SSIE,
de PPNL ● Politicienii cconsider`
gestul ccelor ttrei uunul nnormal ● Poli]ia
\l ccaut` ppe OOmar HHayssam \\n ttoat`
]ara ● El vva ffi ddat \\n uurm`rire
interna]ional` lla ssf~r[itul ss`pt`m~nii

Primul ziarist 
care s-a demascat

CCuuvviioo[[iiii SSiimmeeoonn [[ii IIooaann PPuussttnniiccuull;; SSff.. PPrroooorroocc IIeezzeecchhiieell

çntrebarea zilei la www.ziua.ro

C`derea Omertei
\n cazul ßtefan
R`dulescu

Poli]i[tii 
au norm` 
de amenzi

Familia 
lui Teo Peter 
cere daune

pagina 9

T`riceanu 
vrea scuze 
de la triad`
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Titularizare
anulat` 
la Cluj
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Remus Opri[,
urm`rit de 38 
de securi[ti

Angajatorii
spanioli p`c`lesc
românii
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Marius Oprea:
SRI a f`cut ani
de zile trafic 
cu dosare

Am promis c` voi \ncerca
s` analizez re]etele posibile
pentru prevenirea, \n viitor,

a perpetu`rii r`zboiului \ntre
palate. Cu efecte atât de nocive
asupra stabilit`]ii politice. Evi-
dent, solu]ia nu poate fi decât
de natur` constitu]ional`. Iar
pre[edintele are acum posibilitatea,
oferit` pe tav` de c`tre Curtea
Constitu]ional`, de a ini]ia un
referendum pe aceast` tem`.
Dar are el [i interesul s` o
fac`? Faptul c` tocmai Valeriu
Stoica, ast`zi un puternic
aliat al [efului statului, este cel

care a lansat ultima dat` pe
pia]` formula alegerii, \n viitor,
a pre[edintelui nu de c`tre
popula]ie \n mod direct, ci
de c`tre Parlament, este pe cale
s` m` pun` pe gânduri. Fie
Valeriu Stoica e duplicitar [i
\i \ntinde o capcan` lui B`sescu,
fie este ini]iat un joc mult
mai subtil decât pare \n aparen]̀ .
Arhitec]ii fiind amândoi. S`
\ncerc`m, prin câteva ra]ionamente
logice, s` rezolv`m enigma.

S` admitem drept premiz`
faptul c` România nu mai poate
continua \n acest fel. Ne\ncetatele
rivalit`]i, contre [i chiar r`zboaie
\ntre palate trebuie s` \nceteze.
Pentru c` altfel cet`]eanul are
prea mult de pierdut. Unde
ne plas`m, \ns`, sub aspect
constitu]ional? Ce suntem noi,
\n definitiv? În Statele Unite,
pre[edintele este [i [eful
Executivului. Practic, nu exist`
prim-ministru. Este o republic`
preziden]ial`. În Germania,
pre[edintele este decorativ. Rolul
determinant \n deciziile politice
\l are premierul. Este o republic`
parlamentar̀ . România se plaseaz̀
cel mai aproape de modelul
francez, de la care, de altfel,
s-a [i inspirat atunci când, dup`

c`derea lui Ceau[escu, a fost
elaborat` prima Constitu]ie.
Totu[i, \n Fran]a, de[i pre[edintele
\[i \mparte cu primul-ministru
func]iile executive, el joac`,
\n mod cert, un rol mult mai
important. Pre[edintele Fran]ei
are mai multe atribu]ii executive
decât pre[edintele României.
Considera]iile de mai sus vizeaz`
raporturile de putere existente
\n stat. Dar s` vedem ce se
\ntâmpl` cu legitimitatea. Pentru
c`, pân` la urm`, din legitimitate
izvor`[te puterea real`, [i nu
doar din prevederile Legii
fundamentale. Sub acest aspect,
cred c` nimeni nu se \ndoie[te
c` cea mai mare legitimitate
o are un [ef de stat atunci când
el prime[te acest mandat direct
de la popor. Prin alegeri generale.
Exist` [i o legitimitate indirect`.
Sunt ale[i parlamentarii de c`tre
electorat [i ace[tia, la rândul
lor, desemneaz` un pre[edinte.
Dar, \n mod evident, nu este
acela[i lucru. Dincolo de aceste
considera]ii generale, indispensabile
pentru alegerea unei solu]ii
corecte, s` vedem acum care
sunt inten]iile juc`torilor politici.

În mod cert, Traian B`sescu,
cu personalitatea sa accentuat`,

inten]ioneaz`, a[a cum de altfel
a [i afirmat, s` joace un rol
mai important decât cel conferit
de prevederile actualei Constitu]ii.
Este [i motivul pentru care
nu numai c` a men]inut Consiliul
Suprem de Ap`rare a ¥`rii -
o construc]ie oarecum artificial`,
dar care-i d` [efului statului
posibilitatea s̀  ia decizii importante,
care implic` sau afecteaz` [i
Executivul - dar l-a [i consolidat.
ßi tot acesta este unul dintre
motivele pentru care a construit
comunitatea serviciilor de informa]ii.
Dac` B`sescu ar putea decide
de capul lui cum s` fie schimbat̀
Constitu]ia, cred c` am trece
la un sistem asem`n`tor celui
din Statele Unite, adic` f`r`
prim-ministru. Dar for]a lui
B`sescu este, cel pu]in pân`
\n prezent, \n electorat. El nu
se poate bizui pe un partid
lipsit, cu câteva excep]ii, de
personalit`]i autentice, cum este
PD, indiferent cât s-ar umfla
acesta \n sondaje \n intervalul
dintre dou` alegeri parlamentare.
ßi nici pe un sistem de alian]e.
În realitate, B`sescu a jignit,
\n repetate rânduri, clasa politic`
iar reprezenta]ii acesteia, care
sunt parlamentarii, s-ar lipsi

bucuro[i de el. În schimb,
popularitatea sa continu` s` se
afle la cote \nalte. Adresându-se
direct poporului, B`sescu nu
are decât de câ[tigat [i acest
lucru este la fel de adev`rat ca
[i afirma]ia c`, adresându-se
Parlamentului - de altfel, nici
nu o prea face - are numai
de pierdut. ßi totu[i, Valeriu
Stoica sus]ine, cu consecven]`,
un proiect \mp`rt`[it, de altfel,
[i de ceilal]i liberali. ßi anume
c`, printr-o modificare a Con-
stitu]iei, pre[edintele ar urma
s` fie desemnat de c`tre Par-
lament. Dac` a[a vor sta lucrurile
\n viitor, atunci el va deveni
- B`sescu ori altcineva - nu
mai juc`tor, ci mai decorativ.
Ceea ce \nseamn` c` Valeriu
Stoica, un om deloc naiv, deloc
lipsit de inteligen]` [i de cultur`
politic` ori de preg`tire \n
materie de drept constitu]ional,
\ncearc` s` joace la dou` capete.
Oferta lui este o capcan` pentru
B`sescu. Dar oare [eful statului
nu [tie?

În num`rul viitor, voi relua
aceast` tem`, f`când abstrac]ie
de persoane. Pentru a nu
l`sa copacii s` ne \ntunece
vederea asupra p`durii.

Sorin ROßCA STåNESCU

Capcana lui Valeriu Stoica
EDITORIAL

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

evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

„Ne-au scos
noaptea 
\n z`pad`,
doar 
\n pijamale“
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Deconspira]i-v`!
Acesta eeste aapelul ppe ccare-l fface zziaristul

Sorin RRo[ca SSt`nescu cc`tre ccolegii dde bbreasl`, 
fo[ti ccolaboratori aai SSecurit`]ii

Armata 
de sub p`mânt

FFoorr]]eellee HHeezzbboollllaahh nnuu vvoorr ppuutteeaa ffii ssccooaassee ddiinn
bbuunnkkeerree ff`̀rr`̀ oo iinntteerrvveenn]]iiee mmaassiivv`̀ tteerreessttrr`̀ iissrraaeelliiaann`̀
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Cunoscutul jurnalist Carol
Sebastian (foto) a anun]at
ieri conducerea TVR faptul
c` dore[te \ncetarea rela]iei
contractuale cu Televiziunea
Român`, dup` ce a dat presei
o declara]ie privind colaborarea
pe care a avut-o \nainte de
1989 cu fosta Securitate,

informeaz` Mediafax. Ac]iunea
demn` a lui Sebastian survine
depunerii la CNSAS a celei
de a doua liste a Civic Media
din cadrul campaniei «Voci
curate», pe care apare [i nu-
mele acestuia. Civic Media
mul]ume[te jurnalistului pentru
gestul s`u. (D.E.)
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