
B`sescu 
sub boicot

Sorin RRO{CA SST~NESCU

Monica Macovei
[i-a luat vil`

Vicepre[edintele PIN Lavinia
{andru i-a adresat ieri ministru-
lui Justi]iei o scrisoare ce con-
]ine „o cerere direct`“: „Doamn`
ministru, da]i-v` demisia!“. 

Lavinia {andru a ar`tat \n scrisoarea c`tre
Macovei c` de]ine informa]ii potrivit c`rora aceasta
urmeaz` s` achizi]ioneze o vil` - pentru care a
dat deja avansul - \ntr-unul din cele mai selecte
cartiere reziden]iale ale Bucure[tiului. ■

Sf. Apostol Onisim; 
Sf. Mucenic Maior; Cuv. Eusebiu

„Nu suntem nici mai buni, nici mai pro[ti dec=t sunt
cet`]enii rom=ni. Reforma clasei politice se face pe

m`sura evolu]iei societ`]ii rom=ne[ti \n ansamblul s`u“
- Teodor MELE{CANU, vicepre[edinte PNL

Partidele parlamentare, mai
pu]in PD, preg`tesc o
contraofensiv` la ini]iativa
pre[edintelui privind organizarea
unui referendum pe tema votului
uninominal. Surse parlamentare
din forma]iuni diferite ne-au
dezv`luit ieri c`, la nivelul
conducerilor partidelor, au
\nceput s` circule SMS-uri care
\ndeamn` la str=ngerea
r=ndurilor pentru sus]inerea unui
guvern minoritar din care s` nu
mai fac` parte democra]ii. 

Mobilizarea pentru g`sirea unei noi formule
guvernamentale va fi declan[at` la \nceputul

s`pt`m=nii viitoare, „luni sau mar]i“, ne-au precizat
sursele. 

Conform acelora[i surse, nu este exclus ca
un demers \n acest sens s` fie ini]iat chiar de
premierul T`riceanu, care a anun]at, de altfel,
c` preg`te[te restructurarea Guvernului. Cabinetul
minoritar liberal ar urma s` fie sprijinit \n Parla-
ment de PSD, PRM, UDMR [i PC. 

De remarcat c` \n cazul preconizatelor
referendumuri, ministrul Administra]iei [i Internelor,
care ar urma s` se ocupe de organizarea acestora,
nu va mai fi democratul Vasile Blaga, fidel al
lui B`sescu. ■ ((LL..II..))
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Contra-referendum
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Rom=nia risc`
suspendarea 
dreptului de vot 
\n Consiliul European

Raportul Comisiei temporare a Parlamentului
European privind presupusele activit`]i ale CIA \n
Europa, \ntocmit de Claudio Fava, a fost adoptat
ieri de legislativul comunitar cu 382 voturi pentru,
256 \mpotriv` [i 74 ab]ineri, informeaz` Rompres. 

Raportului i-au fost aduse un num`r de 270 de amendamente,
de a c`ror adoptare [i-au condi]ionat votul asupra \ntregului raport
Grupul Partidului Popular European - Democra]ii Europeni [i mul]i
al]i europarlamentari, \n special din statele la adresa c`rora
raportul se pronun]a destul de critic. Raportul Fava a fost dezb`tut
\n prezen]a reprezentan]ilor Consiliului European [i ai Comisiei
Europene. Dac` majoritatea eurodeputa]ilor au fost de acord c`
lupta \mpotriva terorismului [i respectarea drepturilor omului nu sunt
dou` lucruri incompatibile [i c` nu se exclud reciproc, divergen]e
au existat \ns` \n ceea ce prive[te rolul serviciilor secrete. ■

Pre[edintele a r`spuns la amenin]area
parlamentarilor cu un atac la interesele de
partid |n absen]a Opozi]iei din plen, care l-a
boicotat pe motiv c` nu mai are „legitimitate“
pentru c` se afl` \n procedur` de suspendare,
B`sescu a adus scena politic` la punctul de
fierbere „Am v`zut politicieni judeca]i pentru
corup]ie, dar rareori am v`zut demisii.
Perpetuarea acestei st`ri de fapt nu ar fi fost
posibil` \n cazul \n care respectivul politician ar
fi fost ales \n mod direct de c`tre cet`]eni“ 

„Politicienii rom=ni dau socoteal`, \n primul
r=nd, [efilor de partid [i deloc sau aproape
deloc comunit`]ilor care \i aleg“ Potrivit legii,
Parlamentul, consultat ieri de pre[edinte, \[i
poate exprima pozi]ia printr-o Hot`r=re comun`
a celor dou` Camere Liberalii nu recunosc
„consultarea“ Parlamentului pe care
pre[edintele a invocat-o PD a r`mas singur,
toate celelalte partide parlamentare critic=nd
dur mutarea pre[edintelui
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A[a cum era de a[teptat, Traian B`sescu a
rostit un discurs diversionist. |ncerc=nd, la disperare,
s` mute \ntr-o alt` direc]ie v=rful de lance al
majorit`]ii parlamentare, care se preg`te[te s`-l
suspende [i s`-l destituie. {i s` schimbe, de capul
lui, agenda public`. Boicotat de parlamentarii
Opozi]iei, dar [i de o bun` parte dintre cei ai
puterii, B`sescu a \ncercat, gener=nd o nou` criz`,
s` \mpiedice sau, \n cel mai bun caz, s` am=ne
procedura accelerat` prin care este vizat` eliminarea
sa de la Pre[edin]ie. |n ce m`sur` reu[e[te? |n
ce m`sur` clientul de la „Golden Blitz“, specialist
\n geamparale, poate convinge popula]ia, clinc`nind
din paharul cu whisky [i cuburi de ghea]`, c`
el se poate transforma \n reformatorul unei clase
politice taxate, de la cea mai \nalt` institu]ie a
statului, drept „tic`lo[it`“? |n ce m`sur` poate el
\nvinge Parlamentul, bizuindu-se pe actele normative
\n vigoare?

S` analiz`m, pentru \nceput, preg`tirea sa de
artilerie. Acea parte a discursului \n care a
enumerat, a[a cum le vede el, p`catele de care
se fac vinova]i parlamentarii, \n special [i politicienii,
\n general. Cu adev`rat senza]ional este c` fiecare
dintre cele [ase principale acuza]ii lansate de
B`sescu i se potrive[te m`nu[` lui \nsu[i. A vorbit
despre politicieni care depind de putere, \ntruc=t
stau \n case ale Guvernului. B`sescu, \n ultimii
17 ani, a locuit [i locuie[te ori \n case ale Guver-
nului, ori \n case na]ionalizate, ori \n case luate
cu japca, \n condi]ii ilegale, cum este cea din
Mih`ileanu. Informa]ii privilegiate oferite apropia]ilor,
o alt` acuza]ie adus` partidelor, este una din
practicile curente de care B`sescu s-a f`cut [i
se face vinovat. Legi \n favoarea grupurilor de
interese or fi fost votate de parlamentari, dar cu
certitudine, pre[edintele le-a promulgat. {i le-a
pus \n oper`. |n privin]a afacerilor cu RAPPS,
cred c` este inutil s` mai amintim leg`turile
vinovate dintre familia Coco[, so]ie Elena Udrea,
[i institu]ia mai sus amintit`. Alte leg`turi acuzate
de B`sescu se refer` la cele existente \ntre
oamenii de afaceri [i oamenii politici. Cred c` s-
a referit din nou la grupul „Golden Blitz“, dar
[i la combina]ia Oprea-S`ftoiu, prin care a fost
executat politic ministrul Teodor Atanasiu, pentru
a fi instalat la Ap`rare un reprezentant al partidului
preziden]ial. Dar, din dezv`luirea Ziarului ZIUA
de m=ine ve]i afla, referitor la complicit`]ile
transpartinice de tip infrac]ional ale lui B`sescu,
informa]ii cu adev`rat cutremur`toare. {i, \n fine,
a [asea mare „bub`“ a clasei politice ar fi c` ar
declan[a sistematic crize politice. Aici, legat de
crize, orice comentariu e de prisos.

|n realitate, lans=nd un referendum pentru
schimbarea sistemului de vot, B`sescu \ncearc`,
printr-o procedur` aparent legal`, s` \mpiedice
demiterea sa. Sau, cel pu]in, s` o am=ne. E clar
c` nu pot avea loc dou` referendumuri \n acela[i
timp. {i, \nc` o dat`, devine clar c` alegerile
pentru Parlamentul European, at=t de mult invocate
p=n` ieri la ora 17,00 de B`sescu [i de partidul
s`u preziden]ial, sunt definitiv compromise sub
aspectul calendarului convenit de c`tre Alian]a
DA. Hilar este c` toate partidele, cu excep]ia
partidului s`u preziden]ial, au sus]inut, \n diverse
momente, introducerea votului uninominal. Din
aceast` perspectiv`, discursul de ieri este cel
pu]in abject.

Greu de crezut c`, printr-un asemenea discurs
lansat la disperare, printr-o asemenea diversiune
cum este cea legat` de suprapunerea unui
referendum peste un alt referendum [i \n starea
de boicot cvasi-generalizat \n care se afl`, B`sescu
mai are vreo [ans` de a convinge popula]ia c`
acuza]iile pe care le aduce celorlal]i nu sunt, \n
realitate, ab]ibilduri pe obrazul lui. {i sunt aproape
sigur c` nici „stratagema“ constitu]ional` nu-i va
reu[i. ■

{coala 
dup` H`rd`u

ZIUA ini]iaz` o dezbatere pu-
blic`, pe site-ul s`u www.ziua.ro,
av=nd drept subiect proiectul
noii Legi a \nv`]`m=ntului
conceput de ministrul Educa]iei. 

Proiectul noii Legi a \nv`]`m=ntului preuniversitar
a fost afi[at, mar]i, pe site-ul MEC, dup` ce sindi-
catele din Educa]ie au reclamat c` documentul
este ]inut secret de ministrul Mihail H`rd`u p=n`
la \naintarea \n Parlament, spre aprobare. ■

SCUTUL MAFIEI

B`sescu 
a \ncercat,
gener=nd 
o nou` criz`, 
s` \mpiedice
sau, \n cel 
mai bun caz, 
s` am=ne
procedura
accelerat` 
prin care 
este vizat`
eliminarea sa 
de la
Pre[edin]ie.
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