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B`sescu a reu[it, prin manevre abile, s`
se foloseasc` de minoritatea maghiar`
a[a cum i-au dictat interesele ● UDMR
a fost convins` s`-l voteze pe Claudiu
S`ftoiu pentru [efia SIE, iar Uniunea
Civic` Maghiar` a fost determinat` s-o
lase mai moale cu autonomia ● În ambele
cazuri, emisarii Cotrocenilor s-au folosit
de aceea[i marot`: transformarea UCM
\n partid ● Dac` radicalilor din Uniunea
Civic`, Pre[edin]ia le-a promis sprijin
pentru recunoa[terea ca forma]iune

politic`, Uniunii lui Marko Bela i-a spus
tocmai invers ● În plus, negocierile
preziden]iale cu forma]iunea lui Szasz
Janos i-au determinat pe maghiarii lui
Marko Bela s`-[i radicalizeze discursul
pled~nd pentru autonomie teritorial`
● Pus` \n fa]a alternativei de a avea
concurent pe pia]a electoral` maghiar`,
UDMR a votat cu dou` m~ini pentru
S`ftoiu \n Parlament ● F`r` s` mai ridice,
de aceast` dat`, preten]ii cu privire la
Legea statutului ● Interven]ia lui B`sescu

a avut loc pe fondul unui blocaj \n
Coali]ie, UDMR refuz~nd s` mai discute
cu PD ● Interesant este c` nici una
dintre Uniuni n-are garan]ia c` B`sescu
se va ]ine de promisiune ● Tot ieri,
Parlamentul a a probat [ i n umirea
pesedistului George Maior \n fruntea
SRI ● Manevrele lui B`sescu urm`resc
\n acest caz folosirea PSD \mpotriva
PNL [i a pachetului siguran]ei na]ionale
promovat de Guvern
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Scandalul
„Cathedral Plaza“
\n Parlament
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Putin
amenin]` pe fa]`
Georgia
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Reac]ie oficial`
la articolul
din „Il Tempo“

Procurorul din
dosarul S`hleanu
re]inut de DNA
COTIDIAN NA¥IONAL FONDAT çN 1930

Cet`]ean român
r`pit
\n Delta Nigerului

SIGURAN¥A CETå¥EANULUI
MAI PRESUS DECÅT SECURITATEA STATULUI
Director : SORIN ROßCA STåNESCU
Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

s 2,7859 lei e 3,5352 lei
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Negocierile
profesori-Guvern
au e[uat

Opinii

Gabriel ANDREESCU

Mai bine musulman
decât mort
Ileana CORNEA

Bomb` sexual` masculin`
\n tab`ra lui Bush
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Pi]urc`: „Aten]ie
la vedetele
Belarusului!“

Ion Bogdan LEFTER

Francofonia la bilan]

CNSAS \i scap`
pe rechini

Bebelu[ul
disp`rut
a fost
g`sit
9
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Potrivit unor surse apropiate Colegiului, „pe[tii
mari“ vor primi cel mai probabil verdicte
de necolaborare cu Securitatea, \n ciuda
eviden]elor ● Politicienii importan]i vor fi sp`la]i
[i prin voin]a unor membri CNSAS, dar [i din
cauza pieselor din dosare care au fost scoase
[i pe baza c`rora se poate \ntocmi un probatoriu
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Se va muta [i Adrian
N`stase la Partidul
Conservator?
Varujan VOSGANIAN

U

n cotidian rom~nesc a
pornit o dezbatere privind
costurile unirii Rom~niei
cu Republica Moldova [i, func]ie
de evaluarea la care s-ar fi ajuns,
a pus \ntrebarea: ne putem permite
s` pl`tim pre]ul - financiar, de
aceast` dat` - al unific`rii?
Tema e cel pu]in bizar`, dac`
ne g~ndim la faptul c` \ntr-o
astfel de ini]iativ` politic`, rom~nii
de peste Prut nu ar participa pe
post de asista]i care s` a[tepte
cu bra]ele \ncruci[ate s` le
vin` de la Bucure[ti bani, haine
[i pachete cu m~ncare, ci s-ar
constitui \ntr-o parte activ` a
dezvolt`rii ]`rii. Totu[i, modul \n
care este pus` problema vine
dintr-o anumit` mentalitate care,
din p`cate, s-a manifestat [i \n
perioada interbelic` pe c~nd
Basarabia era tratat` ca un teritoriu

Matricea UE

DA: 60,60%
NU: 39,40%

Dun`rea neagr`

Misterul polu`rii de pe Dun`re a fost dezlegat
oficial, dar numai dup` ce, \n cele din urm`,
autorit`]ile s~rbe au recunoscut c` ]i]eiul scurs
\n apele fluviului provin de la instala]iile
petroliere de la Prahovo ● În varianta vecinilor
s~rbi, pata de petrol este lung` de 300 de metri
[i lat` de 50 de metri, dar m`sur`torile f`cute
[i de rom~ni [i de bulgari arat` c` unda
de poluare se \ntinde pe mai mult de 50 km
pagina 4

Cât ne cost` idealul re\ntregirii?
alipit, acolo unde mai degrab`
erau surghiuni]i cei indezirabili
dec~t se manifesta preocuparea
pentru \mbun`t`]irea st`rii materiale
[i culturale a locuitorilor.
Înainte de a vedea c~t ne
cost` unirea celor dou` ]inuturi
rom~ne[ti, se pune problema
voin]ei politice. Putem accepta
faptul c` aceast` unitate politic`
este, \n prezent, dificil de realizat.
Dar idealul re\ntregirii trebuie s`
r`m~n` o aspira]ie profund` a
spiritului rom~nesc.
Raporturile noastre cu Republica
Moldova trebuie s` aib` la
baz` aspira]ia c`tre unitatea
na]ional`. Mai devreme sau
mai t~rziu, cele dou` state, cu
o limb` comun` [i cu aceea[i
tradi]ie, se vor reuni. Dac` \n
anul 1859 dou` mici principate
s-au unit, \mpotriva at~tor obstacole,
aceasta demonstreaz` c` nimic
nu se poate \mpotrivi aspira]iei
fire[ti c`tre unitate na]ional`,
acolo unde ea se manifest`.
Genera]iile viitoare nu vor putea
\n]elege cum ceea ce a fost posibil
\n 1859 nu a mai fost posibil
\n 1991, \n condi]ii mult mai
favorabile, c~nd cele dou` state
erau independente, [i nu trebuia
- sau, mai degrab`, n-ar fi trebuit

- s` cear` voie nim`nui, voin]a
celor dou` Parlamente fiind
suficient` pentru a \ncuviin]a
unirea.
Exist` \n clipa de fa]` numeroase
obstacole, pornind de la dificult`]i
legate de libera circula]ie a
persoanelor [i a m`rfurilor, p~n`
la lipsa unor rela]ii economice
stabile [i diversificate. P~n` acum
c~t`va vreme, aceste obstacole
puteau fi \nl`turate prin ac]iunea
celor dou` Guverne, al Rom~niei
[i al Republicii Moldova. În
prezent, din p`cate sau din fericire,
iminenta integrare a Rom~niei \n
Uniunea European` ridic` anumite
obstacole \n calea dezvolt`rii
rela]iilor dintre cele dou` ]`ri,
cu deosebire \n ce prive[te libera
circula]ie, fie c` e vorba de
persoane, de m`rfuri sau de
capitaluri. E ciudat c` apropierea
noastr` de pia]a comun` european`
trebuie f`cut` cu pre]ul \ndep`rt`rii
de Republica Moldova, \ns`
noi nu trebuie s` privim aceast`
situa]ie ca pe o alegere irevocabil`,
ci trebuie s` reg~ndim strategia
re\ntregirii \n acest nou context,
al integr`rii.
În perioada scurs` din 1990,
autorit`]ile rom~ne au fost destul
de indiferente fa]` de Basarabia.

De parc` indiferen]a autorit`]ilor
române nu era destul` pedeaps`,
iat` c` [i evolu]ia vie]ii politice
din Republica Moldova este
\ngrijor`toare. For]ele comuniste
[i rusofone au rec~[tigat teren.
În ]ar` se vorbe[te at~t ruse[te
c~t [i rom~ne[te, dac` nu
chiar mai mult ruse[te. Guvernul
Moldovei caut` s` apropie ]ara
c~t mai mult de Rusia. Dac`
reprezentan]a politic` a Rom~niei
la Chi[in`u are \n jur de cincisprezece
func]ionari, angaja]ii reprezentan]ei
Federa]iei Ruse se num`r` cu
sutele. Reprezentarea economic`
[i cultural` a Rusiei este cople[itoare
\n raport cu cea rom~neasc`. În
prezent, Moldova de peste Prut
este practic colonizat`, economic
[i cultural, de Rusia. Iar lupt`torii
pentru re\ntregire de la Chi[in`u
se \ndreapt`, din p`cate, spre
partidele de sorginte na]ionalcomunist`, adic` tocmai acele
ideologii care, \n decursul secolului
XX, au contribuit la \ndep`rtarea
Basarabiei [i Bucovinei de patria
mam`.
Grani]a peste Prut risc` s`
devin` nu numai grani]a dintre
dou` p`r]i ale aceluia[i trup, dar
[i grani]a dintre dou` sisteme
geo-strategice. Noi nu trebuie s`

pagina

5

Rom~nia figura \n c`r]i, cu dat` de aderare 2007, \nc` din 2004 ● ßeful
conservatorilor europeni, Hans-Gert Pöttering (foto), dezv`luia structura
Uniunii \n culegerea de discursuri „De la viziune la realitate - drumul c`tre
unificarea Europei“, ap`rut` acum trei ani ● Într-un interviu acordat ziarului
ZIUA, politicianul \i asigur` pe rom~ni c` vor ajunge repede la beneficiile UE

Foto: MEDIAFAX

Restructurarea
Guvernului T`riceanu
[i Pre[edintele B`sescu

ZIUA FOTO

ßerban ORESCU

EDITORIAL

ne \mp`c`m cu aceast` situa]ie.
Vietnamul s-a unificat, Germania
s-a unificat. Într-o bun` zi cele
dou` Corei se vor uni [i ele.
Nu se poate ca tocmai poporul
rom~n s` r`m~n` singurul popor
desp`r]it de o grani]` artificial`
[i, a[ spune, de propria neputin]`.
În acest context, \ntrebarea
c~t ne cost` este lipsit` de
relevan]`. Cost` mult, cu siguran]`.
\n Moldova de dincolo de Prut
trebuie f`cute lucruri care deja
s-au f`cut \n Rom~nia, dar [i
multe lucruri care trebuie f`cute
[i \n Rom~nia [i \n Republica
Moldova, cum ar fi, de pild`,
dezvoltarea rural`, reformarea
sistemului de pensii sau
competitivitatea economic`. Indiferent
c~t ne cost`, o Rom~nie mai
mare, cu o pia]` mai larg`, va
fi o Rom~nie mai puternic`.
ßi oricum, n-are rost s` ne
\ntreb`m c~t ne-ar costa unirea
cu Basarabia, c~t` vreme noi
n-am putut r`spunde, \n anii
1990, nici la \ntrebarea c~t cost`
modernizarea [i integrarea Rom~niei,
a[a cum e ea acum. Unii vor
zice: mai bine c` n-am [tiut. Dar
la urma urmei, unirea e mai ales
o problem` patriotic` [i nu
una financiar`.
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