
De gura presei

Sergiu Medar, [eful
Departamentului Securit`]ii
Na]ionale, sus]ine c` B`sescu
s-a implicat \n eliberarea celor
doi rom=ni re]inu]i \n Irak doar
pentru c` presa a mediatizat
excesiv cazul.

Rezolvarea cazului celor doi rom=ni aresta]i
\n Irak are \n continuare multe necunoscute.
Institu]iile statului implicate \n eliberarea celor
doi rom=ni re]inu]i trei luni de zile \ntr-o baz`
american` din Irak ascund opiniei publice adev`rul
despre aceast` criz`. ■

Cuvio[ii: AAuxen]iu, MMaron [[i
Avraam; SSf. FFilimon, eepiscopul
Gazei. ((Har]i-Dezlegare lla llapte,
br=nz`, oou` [[i ppe[te. ZZi aaliturgic`)

„Acum nu mai apare Vadim, dar to]i ghicitorii [i
clarv`z`torii care nu mai au voie s` apar` la OTV s-au

mutat la Cosmos TV“ - Ralu Filip, pre[edinte CNA.

La doi ani de la c=[tigarea
fotoliului de primar general,
Adriean Videanu nu numai c` nu
a \nceput nici una dintre cele 22
de parc`ri promise \n Capital`,
dar s-a g=ndit s` \ncheie [i un
contract de consultan]` \n
valoare de 600.000 de euro,
pentru a afla exact necesarul
locurilor de parcare din
Bucure[ti. 

„Este vorba despre o strategie a municipalit`]ii
pentru dezvoltarea parc`rilor \n regim de parteneriat-
public privat \n Bucure[ti, care va fi pus` la
dispozi]ia edililor cu scopul de a [ti, p=n` \n
aceast` var`, necesarul construc]iei locurilor
de parcare la nivelul municipiului Bucure[ti“,

se arat` \n comunicatul remis redac]iei. Astfel,
\n perioada 14 februarie - 2 martie, angaja]i ai
firmei semnat cu firma de consultan]` Inocsa
Ingenierea vor chestiona simpli cet`]eni de pe
strad` pentru a depista „la cald“ cererea [i oferta
locurilor de parcare din Capital`. Sondajul va
servi, potrivit directorului Direc]iei de Transporturi
[i Siguran]a Circula]iei din Prim`ria Capitalei,
Gheorghe Udri[te, la elaborarea unui studiu
de pia]`. El va fi folosit la \ntocmirea proiectului
privind strategia, care va trebui finalizat` p=n`
\n luna iulie 2007. Studiul de pia]` pentru planul
de construc]ie a parc`rilor se va face \n 25 de
zone din cele [ase sectoare ale Bucure[tiului,
cuprinse \n perimetrul inelului central al ora[ului.

■ Magda SEVERIN
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Marius Oprea acuz` o „diversiune murdar`“

Istoricul Marius Oprea l-a acuzat ieri pe
membrul CNSAS Corneliu Turianu c` este
autorul unei „diversiuni murdare“ \mpotriva
sa. 

Declara]ia lui Oprea a venit pe fondul unor informa]ii vehiculate
ieri, potrivit c`rora istoricul ar fi urmat s` fie audiat la
CNSAS, pentru a da l`muriri suplimentare legate de dosarul s`u.
„Din c=te am \n]eles, domnul Turianu face mare caz de faptul
c` \n dosarul unui prieten de-al meu, Caius Dobrescu, al`turi
de care am fost anchetat de Securitate \n 12 august 1988, a[
fi dat o declara]ie. Este o declara]ie, a[a cum am dat foarte
multe, nu numai una, la Securitate, c=nd eram sub anchet`“, a
explicat Oprea pentru Mediafax. |n opinia lui Marius Oprea,
cel vinovat de r`sp=ndirea acestor informa]ii ar fi fost Corneliu
Turianu. „Turianu \ncearc` s` conving` Colegiul s` fiu audiat.
Este vorba de o diversiune murdar` pe care sunt nevoit s` o
comentez. Este un atac foarte dur al lui Turianu, motivat de
faptul c`, la r=ndul meu, nu l-am menajat pe Turianu. El este
cel care a provocat enorm de multe greut`]i privind deconspirarea
Securit`]ii, pentru c` el a introdus sintagma «securitatea ca poli]ie
politic`»“, a acuzat istoricul. ■ ((CC..EE..))

Aceasta a fost adoptat` cu 81 de voturi „pentru“ [i 46
„\mpotriv`“, cu toate c` Opozi]ia \nsumeaz` doar 73 de voturi 

Senatorii i-au cerut, \n cor, demisia ministrului 
„Nu demisionez indiferent de rezultatul votului. Am prezentat

detalii tehnice, acestea au fost agreate sau nu, dar nu r`spund la
insulte [i calomnii“, a spus Macovei V`c`roiu sus]ine c`
mo]iunea este un act juridic [i, odat` adoptat`, devine obligatorie
pentru Guvern Voiculescu l-a amenin]at pe T`riceanu cu ini]ierea
unei mo]iuni de cenzur`, \n cazul \n care nu o d` afar` pe Macovei 

Profit=nd de acest pretext, dar [i de precedentul Ungureanu cu
neinformarea Guvernului, este foarte probabil ca premierul s`-i cear`
ministrului Justi]iei s` renun]e la func]ie Ast`zi, B`sescu este
a[teptat \n Parlament pentru explica]ii 

3,3945 llei
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C=nd a fost
numit`,
Macovei a avut
un accept
parlamentar.
Dac`
Parlamentul nu
o mai vrea,
firesc este s`
plece sau s`
fie trimis`
acas`. 

Ministrul Justi]iei Monica Macovei a primit
din partea Parlamentului Rom=niei cea mai grav`
sanc]iune posibil`. Ieri, Senatul s-a pronun]at, des-
calific=nd-o practic pentru contraperforman]ele mi-
nisteriatului ei. Era de prev`zut s` se \nt=mple
astfel. Monica Macovei nu-[i va da demisia de
onoare. Pur [i simplu, fiindc` nu-i st` \n caracter.
Dar ce va face Guvernul? O va demite? {i dac`
nu o va demite, nu cumva pe T`riceanu \l a[teapt`,
la r=ndul lui, o fatal` mo]iune de cenzur`? Se
poate transforma cazul Macovei \n \nceputul unei
avalan[e menite s` \ngroape definitiv, prin debarcare,
actuala putere politic` de la Bucure[ti? 

Este \n afara oric`rui dubiu c`, sub aspectul
Justi]iei, travers`m o perioad` cel pu]in stranie.
|n care o ]ar` \ntreag` se b=lb=ie \ntre dou`
coduri penale [i dou` coduri de procedur` penal`.
Zi de zi, politicienii puterii fac trimitere la inde-
penden]a Justi]iei, prepar=nd un „cocktail Molotov“
\ntre magistra]i [i procurori, uit=nd c` ultimii nu
mai sunt nici m`car avoca]i ai statului [i nici
m`car ai Guvernului, ci simple persoane numite
sau demise dup` bunul plac al doamnei Macovei.
Insisten]a cu care \n ultimii ani se \ncearc`, in-
stitu]ional, dar [i prin intermediul unor acte nor-
mative, instaurarea unui stat poli]ienesc, care sfi-
deaz` drepturile [i libert`]ile omului consacrate
[i ap`rate cu \nd=rjire \n Uniunea European`, o
descalific` pe Macovei. {i, mai mult \nc`, teribila
brambureal` din Justi]ie, resim]it` de to]i cet`]enii.
|n str`in`tate, demagogia Monic`i Macovei, con-
tinuele minciuni din care [i-a f`cut cea de-a doua
profesie \nc` mai pot am`gi. Dar nu m` mai mir`
nimic. Ceau[escu a fost ani de zile absolut in-
dezirabil printre rom=ni, p=n` c=nd s-au trezit [i
democra]iile occidentale, izol=ndu-l. |n parantez`
fie spus, ultima declara]ie a lui Frattini de sprijin
a Monic`i Macovei a fost ob]inut` printr-o [mecherie
tipic bucure[tean`. |ntr-o conferin]` de pres` des-
f`[urat` la Bruxelles, reporterul televiziunii publice
l-a \ntrebat pe acesta dac` sprijin` legea ini]iat`
la Bucure[ti de Macovei pentru controlul demnitarilor.
Liderul european a r`spuns, f`r` echivoc, c` da.
Dar cum ar fi putut reac]iona altfel la o asemenea
\ntrebare ticluit`? Pentru c` \ntrebarea corect` ar
fi fost dac` Europa sprijin` orice fel de lege de
acest fel. Chiar dac` ea \ncalc` drepturile omului.
Pus \n fa]a detaliilor, probabil Frattini va [ti s`
fac`, \n viitorul apropiat, preciz`rile cuvenite. S`
revenim, \ns`, la subiectul ministrului devenit
indezirabil. 

|n dou` declara]ii succesive, premierul a
afirmat c` [i \n eventualitatea \n care Senatul
va vota mo]iunea \mpotriva lui Macovei nu exist`
nici un motiv pentru ca aceasta s` fie demis`.
Cu alte cuvinte, Guvernul, dar [i PNL, vezi-
Doamne, o ]in \n bra]e. Interesant. Cu at=t mai
interesant cu c=t votul \n Senat nu ar fi ie[it
cum a ie[it f`r` aportul chiar al liberalilor. Pe
de alt` parte, afirma]ia lui T`riceanu este riscant`.
C=nd a fost numit`, Macovei a avut un accept
parlamentar. Dac` Parlamentul nu o mai vrea,
firesc este s` plece sau s` fie trimis` acas`.
Dac` Guvernul \ncearc` s` o protejeze, \mpotri-
vindu-se voin]ei Parlamentului, el risc` cel pu]in
dou` consecin]e: ca \n viitor nici un fel de act
normativ ini]iat de ministrul blamat s` nu mai
treac` prin Parlament; o mo]iune de cenzur`
chiar \mpotriva Guvernului. 

Foarte cur=nd, conform angajamentului luat,
T`riceanu va trebui s` prezinte lista unui nou
guvern. Care va primi sau nu un vot de \ncredere.
Pun pariu c` nu \l va primi, p`str=nd-o pe
Macovei. {i atunci, pentru T`riceanu, \n special
[i liberali, \n general nu mai exist` dec=t ur-
m`toarea alternativ`: ori se leap`d` de Macovei,
ori pleac` \mpreun` cu ea. |n Opozi]ie. Pentru
c` \n nici o democra]ie nu te po]i \mpotrivi
Parlamentului. ■

Porcii lui Niculae

Din cauza ingineriilor financiare
ale lui Ioan Niculae, cre[terea
porcilor [i industrializarea c`rnii
de porc din jude]ul Teleorman au
ajuns \ntr-o situa]ie dramatic`.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (AVAS) va scoate la licita]ie ast`zi activele
societ`]ii SC SUINPROD SA Zimnicea, apar]in=nd
patronului de la INTERAGRO. Abatorul CICALEX
Poroschia [i ferma de vaci INTER FERM, ale
aceluia[i magnat, se afl` \n situa]ii la fel de
critice. ■
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