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Peste 15.000 de rom=ni care
lucreaz` \n str`in`tate au revenit
\n ]ar` prin v`mile ar`dene
numai \n 24 de ore, traficul la
frontier` tripl=ndu-se fa]` de
vineri, conform Inspectoratului
Jude]ean al Poli]iei de Frontier`
Arad, transmite Mediafax.

Cea mai aglomerat` vam` a fost N`dlac,
pe unde au intrat \n Rom=nia 9000 de rom=ni.
Poli]i[tii de frontier` spun c` se a[teapt`
numai 20 de minute pe teritoriul Rom=niei, la
controlul documentelor, \ns` [oferii afirm` c`
stau [i p=n` la trei ore \n Ungaria pentru a trece

frontiera cu Rom=nia. Traficul se va men]ine
aglomerat \n v`mi cel pu]in p=n` luni dup`-
amiaz`, fiind a[tepta]i s` ajung` rom=nii care
lucreaz` \n ]`ri mai \ndep`rtate, cum sunt Spania
sau Fran]a. Pentru a se evita blocajele la N`dlac,
autorit`]ile recomand` intrarea \n ]ar` [i prin
v`mile V`r[and sau Turnu. Pe de alt` parte,
traficul prin Vama Giurgiu a crescut \n prima
jum`tate a lunii decembrie cu numai 3% fa]`
de aceea[i perioad` a lunii trecute, pentru c`
mult mai pu]ini rom=ni lucreaz` \n Turcia sau
Grecia, fa]` de cei care lucreaz` \n ]`rile vestice
ale Europei. Autorit`]ile de frontier` de la Vama
Giurgiu nu au suplimentat \nc` personalul de
control. ■ ((GG..MM..))

Pentru Iliescu,
se str=nge la]ul

Dan PPAVEL

Ion Iliescu este politicianul care a f`cut cel
mai mult r`u Rom=niei postcomuniste. Am scris
asta \nc` dinainte de alegerile din 1992, au mai
scris [i al]ii, dar opiniile noastre nu ne-au
\mpiedicat concet`]enii s`-l realeag` pre[edinte
\n 1992 [i 2000. „Tirania majorit`]ii“ este defectul
congenital al democra]iei, observat de Tocqueville
\nc` \n 1830, dar mul]i continu` s` cread` c`
dac` ai majoritatea la vot - chiar dac` e[ti Hitler
sau Iliescu - e[ti legitim. Decizia prin majoritate
este o procedur`, ea nu asigur` legitimitate.
Iliescu nu a avut niciodat` o legitimitate autentic`,
iar faptele sale politice din vremea comunismului,
din timpul revolu]iei [i din perioada postcomunist`
sunt chiar dovezile pentru a afirma acest lucru.
|n perioada actual`, aceste dovezi \ncep s` fie
documentate: 

1. nu am avut \nc` privilegiul s` citesc
Raportul Comisiei Tism`neanu pentru analiza
dictaturii comuniste, dar din ziare reiese c`
Iliescu este \ntre liderii comuni[ti care au avut
o contribu]ie notabil` la consolidarea regimului
totalitar comunist [i men]inerea sa la putere
(numai acest lucru [i tot l-ar fi descalificat pentru
a fi pre[edintele unei ]`ri democratice); 

2. Alex Mihai Stoenescu demonsteaz` cu
probe un lucru pe care to]i \l b`nuiam, \n cartea
sa „Din culisele luptei pentru putere, 1989-1990“.
Prima guvernare Petre Roman, c` Iliescu a fost
membrul unui grup coordonat de c`tre URSS
pentru \nl`turarea de la putere a lui Ceau[escu
- care a fost \ns` \nl`turat prin lovitura de stat
militar` a generalului St`nculescu - iar dup`
venirea la putere a numit \n pozi]iile cheie agen]i
„de influen]`“ sovietici, agen]i GRU, KGB (Vasile
Ionel, Pancea, Doicaru, Logof`tu, Brucan, B=rl`-
deanu), \n frunte cu generalul Militaru, documentat
ca agent GRU, [i care a coordonat \ntreaga
opera]iune terorist-diversionist` care a dus la
omor=rea a \nc` 942 de oameni nevinova]i, dup`
fuga lui Ceau[escu;

3. fostul lider al minerilor Miron Cozma a
m`rturisit \n sf=r[it c` a adus la Bucure[ti minerii
datorit` ordinelor primite de la pre[edintele
Iliescu, iar Procuratura Militar`, \n particular
generalul Voinea, finalizeaz` dosarul mineriadelor
care au pricinuit Rom=niei daune at=t de mari
\nc=t a fost nevoie de mai bine de un deceniu
ca s`-[i revin`. 

Dincolo de controversele \ntre diferitele
grupuri care \[i contest` reciproc meritele sau
expertiza, important este c` pentru ra]ionamentul
f`cut p=n` acum cu privire la Iliescu sunt puse
cap la cap dovezile factuale ale faptului c` a
fost un personaj malefic, care ne-a distrus din
start [ansele de a deveni din primele luni ale
anului 1990 o ]ar` normal`, democratic`, prosper`,
puternic`, european`. Cariera lui Iliescu a beneficiat
tot timpul de sprijinul unui num`r masiv de
cet`]eni, care fie au auzit de-a lungul anilor toate
aceste argumente logice sau retorice \mpotriva
liderului fesenist, dar nu le-a p`sat, prin urmare
poart` o responsabilitate simbolic` pentru
complicitate, fie aveau un nivel de percep]ie [i
de \n]elegere imun la orice argumente, iar
complicitatea lor ]ine de psihopatologie. Unii se
mir` c` PSD este str=ns unit \n jurul lui Iliescu,
\n ciuda acumul`rii dovezilor. Or, de la Geoan`
[i p=n` la ultimul membru PSD, cei care au
intrat voluntar \n partidul ilegitim al lui Iliescu
[tiau acuza]iile \mpotriva sa, ba chiar [i faptele.
Cinic [i oportunist, [i-au asumat statutul: [tiau
c` mecanismele electorale \i aduc periodic la
putere, iar altceva nu-i intereseaz`. ■
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Detectivii 
pleac` \n Cuba!

ZIUA v` propune s` descoperi]i,
de la cele mai nea[teptate surse,
cele mai incitante informa]ii.

P=n` pe 14 ianuarie 2007, lua]i-v` lupa [i
investiga]i restaurantul, baia, parcul... Un
pahar, o oglind` sau un copac nu sunt doar ceea
ce par. Ele ascund dezv`luiri de senza]ie. C`uta]i
dosarele ZIUA pe www.supersurse.ro. Sau intra]i
pe www.ziua.ro [i face]i-i o vizit` lui Fidel Castro.
Detectivii adev`ra]i pot c=[tiga, prin tragere la
sor]i, un sejur \n Cuba \n valoare de 1800 de
euro! ■ 
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NU: 46,42%
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Echipa catalan` a pierdut ieri
finala Cupei Mondiale a
cluburilor, 0-1 cu Internacional
Porto Alegre.

Echipa brazilian` a devenit ieri campioana
mondial` a cluburilor dup` ce a trecut cu 1-0
de FC Barcelona, \ntr-un meci disputat la Yokohama.
Catalanii au dominat autoritar \nt=lnirea, dar la
final s-au declarat \nvin[i [i mai au de a[teptat
p=n` la cucerirea singurului trofeu care le lipse[te
din palmares. Unicul gol al partidei a venit \n
minutul 82, autor Adriano. Campionii Europei au
avut pu]ine ocazii, cele mai mari fiind ratate
de Gudjonssen [i se p`rea c` meciul va intra
\n prelungiri, fiindc` brazilienii au jucat precum
o echip` foarte pragmatic` de pe B`tr=nul Continent.
„Acesta nu este un e[ec al echipei, ci al meu,
ca antrenor. |mi asum \ntreaga responsabilitate.
O \nfr=ngere nu este \ns` sf=r[itul lumii, a[a
c` vom merge \nainte“, a declarat Frank Rijkaard,
tehnicianul Barcelonei. ■ ((BB..GG..))

Securi[tii lui B`sescu
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Se \ntorc „c`p[unarii“ 
pentru S`rb`tori
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Adjunctul directorului SPP,
generalul Alexandru Burian, a
recunoscut c` 2,5% din angaja]i
au f`cut parte din fosta Securitate

40% erau ofi]eri activi \nainte de
‘89, cu grade de locotenent

Acum o mare parte dintre ei
ocup` func]ii de general \n SPP,
conduc=nd practic serviciul De[i
B`sescu declarase c` \n SRI mai
exist` doar un fost securist, Burian
sus]ine c` SPP are mai pu]ini
securi[ti dec=t alte servicii de
informa]ii SPP, conform legii,
poate aduna informa]ii, poate
urm`ri persoane, poate constitui
re]ele informative, aidoma
Securit`]ii |ntrebarea este pe
m=na cui ajung toate informa]iile
despre demnitarii proteja]i, dar [i
supraveghea]i pas cu pas, de
fidelii pre[edintelui pag. 3

Iliescu nu a avut
niciodat` o
legitimitate
autentic`, iar
faptele sale
politice din
vremea
comunismului,
din timpul
revolu]iei [i din
perioada
postcomunist`
sunt chiar
dovezile pentru
a afirma acest
lucru.

„E[ti \n c`r]i!“
cu „Iliescu-KGB“

Asocia]ia Civic Media
a lansat ieri campania „E[ti
\n c`r]i!“. Lista „vocilor curate“
se prezint` sub forma unor
c`r]i de joc dup` modelul
aplicat de Armata SUA \n
Irak pentru identificarea
sus]in`torilor principali ai
regimului dictatorial [i deferirea
lor Justi]iei. „Iliescu-KGB“
este As de trefl`, pentru c` a sc`pat p=n`
acum, iar Traian B`sescu este „Joker“-ul jocului
pentru c` a decis desecretizarea arhivelor secrete.
Afi[ul este disponibil la www.ziua.ro. ■ 

sport pag. 16Cupa Intercontinental` - 
interzis` Barcelonei

„Dup` ce m-a pr`jit \n ultimul hal de c=teva ori, nu cred c-o s`
mai merg (la un hotel al lui Copos - n.red.). Are pre]uri mai mari

dec=t am v`zut \n Austria. Ultima oar` m-a pus pe undeva pe sus,
la ultimul etaj, de d`deam cu capu-n grinzi“ - Radu Berceanu 
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