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„Punctual, dac` mie \mi f`cea aceste repro[uri
Bodu, cred c` \nt=i \l b`team [i pe urm`
\l d`deam afar`“ - Vasile BLAGA, ministru de Interne
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Preziden]iale
anticipate
Numai dac`
jum`tate dintre
cet`]enii cu
drept de vot se
pronun]`
\mpotriva lui
Traian B`sescu,
acesta ar putea
fi demis din
func]ie, urm=nd
s` se
organizeze
alegeri
preziden]iale
anticipate.

Sf. Sfin]it Mucenic Clement
al Ancirei [i Sf. Mucenic
Agatanghel

cotidian na]ional fondat \n 1930

M=n`-n m=n`

Sorin RO{CA ST~NESCU

B`sescu \l duce pe T`riceanu la Parchet prin unealta Talpe[
u Manevra a fost folosit` cu succes \n cazul liberalului Atanasiu
Senatorul care [i-a oferit serviciile noului st`p=n
de la Cotroceni, \nc` de la \nceputul instaur`rii
noii Puteri, a cerut \nceperea cercet`rilor
penale \n privin]a bile]elului trimis de premier
 „V` da]i seama ce ar fi \nsemnat s` sesizeze
atunci B`sescu organele de cercetare penal`?
Eu cred c` [i-a f`cut meseria [i faptul c` nu a
sesizat Parchetul a fost un avertisment pentru
T`riceanu“, a declarat unealta Talpe[  Gestul
lui aminte[te de cel al altui exponent al fostului
regim, Eugen Bejinariu, care l-a denun]at pe
Atanasiu atunci c=nd B`sescu [i PD aveau
interes s` scape de liberalul de la Ap`rare 
Dup` 44 de zile de suspendare, ministrul liberal
a demisionat, preciz=nd ca i s-a demonstrat
nevinov`]ia  Tehnica suspend`rii
poate fi aplicat`, dup` modelul
Atanasiu, [i premierului
T`riceanu \n cazul \n care
se cere urm`rirea penal`
\n cazul bile]elului

eveniment
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Insulta
[i calomnia
redevin penale
Curtea Constitu]ional`, dominat`
de PSD, a dat ieri o decizie
nemotivat`, dar obligatorie, prin
care sus]ine c` dezincriminarea
celor dou` infrac]iuni de pres`
este neconstitu]ional`.
Tribunalele ]`rii se vor umple iar cu ziari[ti
t=r=]i abuziv \n judecat`. ■
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Bill Gates vine \n Rom=nia
Cofondatorul companiei
americane Microsoft, Bill Gates,
este a[teptat \n Rom=nia la
\nceputul lunii februarie, a
declarat, ieri, pentru Mediafax,
directorul Microsoft pentru
strategia afacerilor \n Europa de
Sud-Est, Paula Apreutesei.
„Detaliile agendei vor fi f`cute publice la o
dat` ulterioar`“, a spus Apreutesei, aceasta
fiind prima vizit` a magnatului american \n ]ara
noastr`. Catalogat de revista Forbes drept cel
mai bogat om din lume, Bill Gates ocup` de
c=]iva ani primul loc \n clasamentul cu acest
specific, averea sa fiind estimat` la peste 50 de

Strivit
de un sinuciga[

miliarde de dolari. Directorul general al Microsoft,
Steve Ballmer, a vizitat Rom=nia \n octombrie
2004, c=nd Guvernul [i compania Microsoft Rom=nia
au semnat un memorandum de \n]elegere pentru
furnizarea a 25.000 de licen]e software gratuite
pentru studen]i. |n anul fiscal precedent, \ncheiat
la 30 iunie 2006, Microsoft a raportat venituri
totale de aproximativ 44,3 miliarde de dolari la
nivel mondial. Compania american` a deschis o
reprezentan]` \n Rom=nia \n 1996. Potrivit datelor
companiei, Microsoft Rom=nia a realizat, \n
anul fiscal 2006, venituri \n cre[tere cu 29%
fa]` de exerci]iul financiar anterior, [i vizeaz` o
dublare a cifrei de afaceri, \n urm`torii trei ani,
noteaz` Mediafax. ■ (D.E.)

Carnea de mistre] donat` de }iriac s-a stricat
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Ciprian Novac, purt`torul de cuv=nt al Direc]iei
Jude]ene Bihor pentru Ocrotirea Drepturilor Copilului
(DODC), a declarat c` este vorba de un total de
22 de carcase de mistre], donate de Ion }iriac
prin intermediul Asocia]iei de V\n`toare Wild Boar
\n beneficiul a dou` centre de copii din Oradea [i
a unui azil de b`tr=ni din comuna bihorean` Ciutelec.
Potrivit unor surse, salaria]ii Wild Boar au depus
mistre]ii v=na]i \n camerele frigorifice f`r` a-i eviscera
\n prealabil, fapt care a determinat alterarea
\ntregii cantit`]i de carne. La ultima partid` de
v=n`toare de la Balc, unde Ion }iriac a invitat 42
de personalit`]i din lumea afacerilor, politicii [i
sportului, din ]ar` [i din str`in`tate, au fost \mpu[ca]i
peste 160 de mistre]i. ■ (Mediafax)

Rena[te
PN}CD?

DA: 39,63%
NU: 60,37%

Un t=n`r \n v=rst` de 23 de ani a
fost r`nit grav dup` ce un b`rbat
care s-a aruncat de la etajul [ase
al unui bloc s-a pr`bu[it peste el.
V=rstnicul, care se pare c` s-a sinucis, era
profesor de matematic`. El avea 60 de ani [i a
murit pe loc, dar t=n`rul se zbate \ntre via]` [i
moarte.
Anchetatorii au stabilit c` b`tr=nul fusese
la un apartament situat \ntr-un imobil de pe strada
F`t Frumos, din sectorul 5 al Capitalei. El s-ar
fi aruncat de la un balcon, situat la etajul [ase,
unde se afl` ghena de gunoi. ■ (P.C.)

Ion BARBU

Carnea de mistre] pe care omul de
afaceri Ion }iriac a vrut s` o
doneze unor a[ez`minte sociale
dup` ultima partid` de v=n`toare
desf`[urat` la Balc, \ntre 12 [i 13
ianuarie, nu a mai ajuns la
destinatari din cauz` c` s-a alterat.
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At=t de mult a b`tut Traian B`sescu cu pumnul
\n mas`, solicit=nd anticipate [i provoc=nd criz`
dup` criz` \n acest scop \nc=t, printr-o adev`rat`
ironie a sor]ii, se pare c` va avea parte de ele.
|ntr-un alt sens. Ast`zi se pune, mai degrab`,
problema anticipatelor la preziden]iale. PSD,
\mpreun` cu PRM au declan[at procedura pentru
suspendarea Pre[edintelui, \n scopul organiz`rii
\nainte de termen a unui scrutin pentru [efia
statului. |n loc de dou` mandate de c=te cinci
ani, B`sescu s-ar putea trezi c` p`r`se[te Cotroceniul
dup` numai doi ani [i jum`tate. S` analiz`m, din
punct de vedere tehnic, \n ce m`sur` proiectul
opozi]iei este viabil.
Nu e nicio dificultate pentru PSD ca, \mpreun`
cu PRM, s` poat` str=nge o treime din voturile
senatorilor [i deputa]ilor. Doar at=t e necesar
pentru declan[area procedurilor de suspendare.
Teoretic, \n Parlament este posibil, pentru a duce
proiectul p=n` la cap`t, s` ob]in` jum`tate plus
unu din voturi. Dificultatea de abia aici \ncepe.
Dac` suspendarea Pre[edintelui este, sub aspect
tehnic, lesne de f`cut [i pot fi invocate [i suficiente
motive legate de abuzuri, de dep`[irea unor
atribu]ii ale [efului statului prev`zute de Constitu]ie
ori tentative de creare a unui stat poli]ienesc de
care B`sescu se face vinovat, nu acela[i lucru
se poate afirma [i atunci c=nd vorbim de rezultatul
pe care \l poate avea un referendum. Numai dac`
jum`tate dintre cet`]enii cu drept de vot se
pronun]` \mpotriva lui Traian B`sescu, acesta ar
putea fi demis \n mod definitiv din func]ie, urm=nd
s` se organizeze alegeri preziden]iale anticipate,
care s` aduc` la Cotroceni un nou lider politic.
Dar ostilitatea pe care B`sescu [i-a atras-o \n
Parlament nu este egal` cu ostilitatea popula]iei.
Nu pun acum \n discu]ie legitimitatea unui
asemenea demers. Nu comentez, \n acest moment,
dac` ini]iatorii anticipatelor preziden]iale au sau
nu dreptate, sub aspectul pericolului pentru
democra]ie pe care l-ar prezenta Traian B`sescu.
|n schimb, voi analiza dac`, din punct de vedere
tehnic, el poate fi trimis definitiv la plimbare sau
nu.
Este aproape cu neputin]` ca jum`tate din
cet`]enii Rom=niei s` fie determina]i s` se prezinte
la urne [i s` voteze, in corpore, \mpotriva lui
B`sescu. Primul [i cel mai important motiv este
c` un mare num`r de virtuali votan]i se afl` \n
str`in`tate. Este probabil vorba de un milion [i
jum`tate de persoane. Dar pot fi [i trei. Intrarea
\n UE, precum [i faptul c` un referendum ar
putea fi organizat la \nceputul sezonului turistic,
poate m`ri acest num`r. Pe de alt` parte,
absenteismul \n alegeri e destul de pronun]at, \n
general. E greu de crezut c` \nainte de a se fi
\ncheiat, sub aspect psiho-politic, un ciclu electoral,
\nl`turarea lui B`sescu ar putea motiva [i mobiliza
\ntr-o asemenea m`sur` electoratul \nc=t majoritatea
cov=r[itoare a cet`]enilor prezen]i \n ]ar` s` se
prezinte la urne. {i, \n fine, ar fi necesar ca cei
mai mul]i dintre cei care \n urm` cu doi ani i-au
dat girul s` considere, la data referendumului,
c` B`sescu reprezint` un pericol suficient de
mare sub aspectul interesului na]ional \nc=t
eliminarea sa s` devin` obligatorie. Este posibil`
\ntrunirea cumulativ` a unor asemenea condi]ii?
|n principiu, nu. Iar dac` suspendarea nu este
urmat` de un referendum reu[it, ea se transform`
\n bumerang \mpotriva ini]iatorilor. Exact cum a
avertizat Emil Boc.
Ar fi obligatorii, pentru succesul demersurilor
opozi]iei, mai multe \n]elegeri prealabile cu celelalte
partide parlamentare, cu excep]ia PD. La \ntrebarea
\n ce ar putea consta ele, voi \ncerca s` r`spund
m=ine. ■
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