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E mai r`u s` fii s`rac \n Uniunea
European` dec=t \n afara ei, „pentru c`
e[ti mai vulnerabil [i nu te po]i
ascunde“ (V. Vosganian) pag. 5
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B=lb=ieli la nivel
foarte \nalt
Sorin RO{CA ST~NESCU

Hai s`
admitem, de
dragul
demonstra]iei,
c` privatizarea
Petrom a
reprezentat
culmea
ilegalit`]ilor
s`v=r[ite de
Guvernul
N`stase \n
materie de
privatiz`ri.
{i a
incon[tien]ei.

Este vorba de faimosul contract de privatizare
a Petrom. |ncheiat de statul rom=n cu OMV. O
societate austriac` despre care se spune c`, \n
absen]a acestei afaceri, ar fi fost silit` s` sting`
luminile [i s`-[i pun` lac`tul propriilor instala]ii
[i birouri la sate \n imediata vecin`tate a Vienei.
Fapt este c`, prin achizi]ia Petrom, OMV a avut
de c=[tigat. Dar statul rom=n? A fost el p`c`lit?
Am r`mas noi cu buza umflat`, \n urma unei
tranzac]ii acuzat` de mul]i drept mit` politic`,
pentru a ob]ine bun`voin]a Austriei \n raport cu
intrarea Rom=niei \n UE? Se impune, a[a cum
anun]ase la un moment dat Pre[edintele Traian
B`sescu, o anulare sau o renegociere a acestui
mare contract de privatizare \ncheiat nu acum
c=nd pre]ul petrolului e \n cer, ci la data la care
industria avea dificult`]i? Este posibil a[a ceva?
{i p=n` la urm` exist` vreo solu]ie pentru ca
factura energetic`, pe care o pl`te[te cet`]eanul
de r=nd, s` nu creasc` \n ritm exploziv raportat
la propriul buget? Eu cred c` am asistat din nou
la o b=lb=ial` politic` la nivel foarte \nalt. La o
nou` furtun` \ntr-un pahar cu ap` alimentat` de
la Cotroceni. {i cu ce folos?
Hai s` admitem, de dragul demonstra]iei, c`
privatizarea Petrom a reprezentat culmea ilegalit`]ilor
s`v=r[ite de Guvernul N`stase \n materie de
privatiz`ri. {i a incon[tien]ei. C`, spre paguba
rom=nilor, m=ndria petrochimiei rom=ne[ti a fost
d`ruit` sub form` de mit` politic` unui concern
str`in. {i c` pre]ul a fost infim fa]` de valoare.
Ca s` nu mai vorbim de resurse de petrol [i
gaze, care au fost concesionate tot \n beneficiul
exclusiv al austriecilor. Ei bine, chiar dac` a[a
stau lucrurile, oamenii politici, \mpreun` cu
Pre[edintele Traian B`sescu, ar fi trebuit s` [tie
din capul locului c` acest contract cu OMV nu
poate fi nici anulat [i nici anchetat de c`tre
procurori. |n cel mai bun caz, dac` [i partea
austriac` ar dori, ar putea avea loc o renegociere.
De ce fac aceast` afirma]ie at=t de tran[ant?
Pentru c` un contract comercial, oricare ar fi el,
nu poate sub nicio form` fi anulat de c`tre o
institu]ie preziden]ial`. Niciodat` [i niciunde \n
lume. |n al doilea r=nd, avem de-a face cu o
opera]iune comercial` mai special`. Pentru c`
acest contract Petrom a fost aprobat chiar de
Guvernul Rom=niei. Ar urma, conform logicii
preziden]iale, s` fie pus` \n discu]ie buna-credin]`
a unui guvern \n ansamblul lui. |n aceast` logic`,
evident, s-ar putea aplica o sintagm` la mod` cel
pu]in de c=nd au luat comuni[tii \n st`p=nire
Rom=nia, [i anume cea a unui grup criminal
organizat. A unei conspira]ii anti-statale s`v=r[ite
chiar de Guvernul legitim al Rom=niei. S` zicem
c` ar fi a[a. Nici \n aceste condi]ii, Pre[edintele
B`sescu nu poate face nimic cu tot CSAT-ul, pe
care \l conduce [i cu toat` comunitatea serviciilor
de informa]ii, pe care [i-a pus-o pe degetul mic.
De ce? Pentru c` \n cazul acestui contract s-a
\nt=mplat \nc` ceva. El a fost supus dezbaterii
Parlamentului Rom=niei. Si votat. Contractul are
putere de lege. Pentru a-l desfiin]a, B`sescu ar
trebui s` fac` ceva mai mult dec=t s` arunce
dup` gratii \ntreg Guvernul N`stase. Ar trebui,
pur [i simplu, s`-l roage frumos pe umila sa
slug`, procurorul Ciprian Nastasiu, s` includ` \n
grupul criminal organizat \ntreg Parlamentul
Rom=niei din anul semn`rii contractului de
privatizare a Petrom. |n aceast` teorie a conspira]iei,
ar urma s` \nfunde pu[c`ria nu numai to]i pesedi[tii
care au f`cut parte din Guvern ori Parlament, ci
[i to]i deputa]ii [i senatorii opozi]iei de atunci.
Care ast`zi se afl` bine-mersi la putere.
A fost doar o demonstra]ie prin reducere la
absurd. Pentru a \ncerca, astfel, s` \n]elegem
ceva din logica Pre[edintelui Rom=niei. Dintr-o
b=lb=ial` populist` la nivel foarte \nalt. ■

Sf. Mare Mc. Iacob Persul;
Cuv. Natanail [i Pinufrie

Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI
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Avocatul diavolului
Mihai Berinde era obligat
s` opreasc` monopolul OMV
[i explozia pre]ului la gaze.
Pre[edintele Consiliului Concuren]ei a preferat s`
\ncalce legea [i s` serveasc` interesele Guvernului
N`stase  Dac` Berinde, care ar fi trebuit s`
lucreze \n interesul cet`]eanului, \nc`lca omerta [i
denun]a contractul de privatizare a Petrom,
austriecii n-ar mai fi avut posibilitatea s` joace pe
degete statul [i consumatorii rom=ni  OMV s-a
folosit \ns` de pozi]ia dominant` ob]inut` ilegal [i a
impus un pre] aberant la gazele rom=ne[ti  ANRNG
[i Guvernul T`riceanu au picat \n capcana \ntins` de
v=n`torul N`stase  Berinde \ncearc` acum s`
scape arunc=nd \n ochii presei investiga]ia asupra
privatiz`rii Petrom  |ns` tot el recunoa[te c`
ancheta „poate dura ani de zile“  Timp \n care
austriecii scot din buzunarele rom=nilor [i subsolul
Rom=niei miliarde de euro  Consiliul Concuren]ei
poate acum s`-[i spele ru[inea [i s` cear` Cur]ii de
Apel s` taie macaroana austriecilor
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PSD a manipulat
sondajele
„|n perioada 2002-2003,
c=nd PD [i PNL erau
la opt-nou` la sut` \n sondaje,
acestea nu reflectau realitatea“,
a recunoscut Mircea Geoan`.
Ion Iliescu a admis
c` este posibil ca Geoan`
s` aib` dreptate.
Pre[edintele PSD, Mircea Geoan`, a recunoscut
c` social-democra]ii au manipulat sondajele de
opinie pe vremea c=t se aflau la guvernare.
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Cere [i ]i se va da
Guvernul a fost confruntat \n
ultimele s`pt`m=ni cu un adev`rat
asalt sindical. R=nd pe r=nd,
profesorii, sanitarii [i func]ionarii
publici au venit cu o c`ru]` de
revendic`ri de sf=r[it de an.
Profesorii s-au legat de legea
adoptat` de PSD, niciodat`
respectat`, prin care Educa]ia
prime[te [ase procente din PIB, [i
au amenin]at cu grev` japonez` pe
toat` durata dezbaterii bugetului
\n Parlament, care urma s` se
transforme \n blocarea examenelor
na]ionale de la var`.

Tot japonez` a fost [i amenin]area sanitarilor,
rezolvat` ieri. Con]opi[tii chiar au luat o pauz`
de dou` ore. To]i au cerut [i au ob]inut cre[terea
substan]ial` a lefurilor.
Profesorii chiar au uitat de 6%. P=n` [i
pensionarii, care nu au cerut nimic, au primit
ceva bani la pensia din decembrie, dintr-un
excedent bugetar despre care nu a [tiut nimeni
nimic.
Se pare c`, de pe patul de spital, T`riceanu
g`se[te resurse pe care nu [i le b`nuia nici
el pentru antamarea bun`voin]ei populare, pentru
oarece anticipate pe care i le preg`te[te
Cotroceniul. ■

Proteste anti Papa la Istanbul

Zeci
organiza]ii
islamice
neguvernamentale au fost mobilizate
pentru a lua parte la protest, iar
sloganul principal al ac]iunii a fost
„Nu alian]ei crucia]ilor - Papa nu e
binevenit“. Manifestan]ii au mai strigat
„Aici este Istanbul, nu Constantinopole“
[i „Dac` vine Papa, vom ocupa Sf=nta
Sofia“. Aflat, la Vatican, Suveranul
Pontif a trimis „un salut cordial iubitului
popor turc“, exprim=ndu-[i sentimentele
de stim` [i de sincer` amici]ie“. Aceasta
este prima vizit` oficial` a lui Benedict
al XVI lea \ntr-un stat majoritar
musulman. ■ (L.P.)

A ordonat Putin
asasinarea lui Litvinenko?

DA:
NU:

84,41%
15.59%

3,4904 lei
2,6674 lei
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Petrolul, dolarii
[i Niculae
Magnatul Ioan Niculae a ajuns s`
controleze rafin`ria ASTRA
ROM+N~ proced=nd la fel de ilegal
ca [i \n cazurile „Tutunul
Rom=nesc“ [i ASIROM
În jurul rafin`riei ASTRA Ploie[ti s-a creat o
adev`rat` re]ea mafiot`, aflat` sub protec]ia unor \nal]i
ofi]eri ai Serviciului Rom=n de Informa]ii. Primul
beneficiar al tuturor ilegalit`]ilor comise la ASTRA
este intangibilul Ioan Niculae. Acesta, abia dac` a
fost deranjat cu vreo \ntrebare, dou`, incomode. ■

Ion BARBU
Zeci de mii de persoane
au manifestat, ieri, la
Istanbul, \n semn de
protest fa]` de vizita
Papei \n Turcia, care va
\ncepe m=ine, a anun]at
presa italian`.
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