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Aceasta se concretizeaz` \ntr-o
instala]ie modern` de fabricare a
hârtiei tissue [i este cea mai im-
portant` investi]ie \n sectorul in-
dustrial din România \n 2007.  ■
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„Nu am s` spun c` nu sunt expert, pentru c` sunt
expert, am v`zut multe la via]a mea, nu sunt

arheolog, sunt jurnalist de investiga]ii, a[a \mi c=[tig
existen]a“ - Simcha JACOBOVICI

Fostul pre[edinte al Rom=niei, Ion
Iliescu, urmeaz` s` fie supus unei
expertize psihiatrice \n dosarul
Mineriadei din iunie 1990. 

Potrivit unor surse judiciare, Iliescu ar urma
s` primeasc` \n aceast` s`pt`m=n` \n[tin]area \n
aceast` privin]`. Av=nd \n vedere c` fostul [ef al
statului este inculpat \n acest dosar, unele dintre
acuza]ii fiind foarte grave, anchetatorii vor s` afle
dac` acesta a avut discern`m=nt pentru faptele
de care este acuzat. 

Dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990, \n care
sunt cercetate aproximativ 20 de persoane,
printre care [i fostul [ef al statului Ion Iliescu, este
aproape de finalizare, potrivit declara]iilor anchetatorilor.

Acuza]iile din dosar sunt extrem de grave, incluz=nd
subminarea puterii de stat [i a economiei na]ionale,
lipsire de libertate \n mod ilegal [i crime contra
umanit`]ii. 

Fostul pre[edinte al Rom=niei declara dup` una
din audierile de la Parchet c` ar fi o mare
abera]ie s` fie trimis \n judecat`. „Cum po]i s`
acuzi [eful statului pentru atac la adresa institu]iilor?
Lucrurile se vor l`muri pe fond ulterior“, declara
Iliescu. |ntrebat  de ziari[ti ce p`rere are despre
acuza]iile care i-au fost aduse, Iliescu nu a vrut
s` comenteze, spun=nd doar c` „depinde cine acuz`“.
Ion Iliescu mai ad`uga c` o eventual` trimitere a
sa \n judecat` ar fi „o mare abera]ie [i e inadmisibil“.  

■ Bogdan G+LC~

Sfidarea
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Este pur [i
simplu o bat-
jocur` ca [ase
organiza]ii
nonguverna-
mentale, dintre
care trei sunt
cvasi-necunos-
cute, s` \[i
permit` s` se
adreseze na]i-
unii \n numele
a sute de orga-
niza]ii care nu
le-au dat acest
mandat.

Este o sfidare a opiniei publice s` te erijezi
\n reprezentant al societ`]ii civile [i s` execu]i,
sub aceast` pretins` calitate, un balet politic. Este
o sfidare a opiniei publice s` simulezi un pericol
iminent al ofensivei \mpotriva corup]iei numai [i
numai pentru a ap`ra o persoan` de care e[ti
legat printr-un \ntreg p`ienjeni[ de interese. Este
pur [i simplu o batjocur` ca [ase organiza]ii
nonguvernamentale, dintre care trei sunt cvasi-
necunoscute, s` \[i permit` s` se adreseze na]iunii
\n numele a sute de organiza]ii care nu le-au dat
acest mandat. Pentru a face acela[i lucru. Ap`r=nd
un ministru pus \n aceast` func]ie de un partid
[i care, \n mod direct sau indirect, a utilizat banii
publici pentru a sus]ine respectivele ONG-uri.
Cum s` fie, \n substan]a lor, organiza]ii anti-
guvernamentale cele a c`ror existen]` depinde
de mila statului? |n spe]a pe care o trat`m, mai
r`u chiar: stau cu m=na \ntins` la un ministru
care, culmea, pretinde c` ar fi al Justi]iei. Dar
cea mai mare sfidare este s` te coco]i \n fruntea
purit`]ii [i anti-lichelismului c=nd, de fapt, nu e[ti
dec=t un dalma]ian. Am dat c=t am putut de
succint [i de bine o defini]ie a unui idol care s-
a dovedit a fi fals. El se nume[te Gabriel Liiceanu
[i este inspiratorul unei ciudate demonstra]ii care
are loc azi, \n Pia]a Universit`]ii, la o or` a
traficului de v=rf, \ntr-o tentativ` de a-i prosti pe
cet`]eni, pentru a sus]ine un alt simbol de lut,
la fel de fals. Care este fosta procuroare Monica
Macovei, ajuns`, gra]ie lui Traian B`sescu [i
Partidului Democrat, de]in`tor al portofoliului
Justi]iei. De la \n`l]imea c`ruia se lupt` \n favoarea
protectorilor ei cu adversarii politici. Prin dosare
ticluite de doi-trei dintre fo[tii ei colegi. De
procurori. Asocia]ia Magistra]ilor din Rom=nia,
deci practic cov=r[itoarea majoritate a subordona]ilor
ministresei, care a [tiut s`-[i fac` un lobby sub]ire
\n str`in`tate [i \n propria ga[c` de prieteni, o
acuz` pentru repetate tentative de a subordona
politic Justi]ia. Cu alte cuvinte, de a o corupe.
Dar drama dramelor, cutremur`toare dac` nu ar
fi at=t de dezgust`toare, este imaginea cu totul
[i cu totul nou`, extrem de ur=t`, pe care ne-o
\nf`]i[eaz` Gabriel Liiceanu. Cel care devenise,
pentru noi, un simbol. Un vector al moralit`]ii.
De la a c`rei \n`l]ime a organizat recent [i un
manifest pro-B`sescu.

Dac` filozoful Gabriel Liiceanu nu l-a plagiat
pe maestrul s`u, Martin Heidegger, atunci nu
mai exist` dec=t o singur` explica]ie a ceea ce
avem \n fa]a ochilor. {i anume c` Heidegger l-a
plagiat pe Liiceanu. Ceea ce chiar [i cei mai
\nfoca]i sus]in`tori ai acestuia din urm` - dac`,
dup` punerea probelor pe mas`, ei mai exist`
cu adev`rat - vor fi sili]i s` admit` c` este
imposibil. Cu alte cuvinte, Liiceanu a s`v=r[it,
prin plagiat, cea mai monstruoas` crim` pe care
o poate face un c`rturar. S` fure ceva din opera
altuia. Le garantez cititorilor c` dezv`luirea pe
care o public`m a fost verificat` [i r`sverificat`.
Proba este zdrobitoare. Dar, din  p`cate, nu este
singura ac]iune de acest fel pus` la cale de
campionul moralit`]ii post-decembriste din Rom=nia.
{i ne vom sim]i obliga]i, de dragul adev`rului,
s` revenim asupra acestei teme. Dar, p=n` atunci,
le vom oferi tot ast`zi celor care ne citesc o
mostr` de autocenzur`. Acela[i Liiceanu, care
ridica osanale marxism-leninismului sub Ceau[escu,
\[i prezint` acum publicului opera rev`zut`. F`r`
osanale. Le-a eliminat pur [i simplu. Ca [i c=nd
ele nu ar fi fost crea]ia lui. Contribu]ia sa la
„victoria“ ideologiei comuniste. {i nu-mi pot reprima
amintirea teribilului eseu despre lichele.

PP..SS..  Am gre[it ieri \n ceea ce-l prive[te pe
Patapievici. Situa]ia e mai grav`. Institutul pe
care-l conduce e crea]ia Cotrocenilor. {i banii tot
de acolo vin.  ■

Sarcofagul 
lui Iisus, 
marea afacere
anticre[tin`

Ion BARBU
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|ntrebarea 
de baraj

„Sunte]i de acord cu organizarea
alegerilor \n circumscrip]ii
electorale uninominale?“ 
vor fi chestiona]i electorii 
la referendumul privind votul
uninominal ini]iat de B`sescu

Pre[edintele a insistat ca \ntrebarea care va
fi pus` popula]iei \n cadrul referendumului s` fie
clar` [i simpl̀  [i s` nu dea posibilitatea Parlamentului
de a interpreta voin]a popular`.  ■

DA: 81,04 % 
NU: 18,96 %

Liicheanu
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Expertiz` psihiatric` pentru Iliescu
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Noaptea 
C=rti]ei

Scorsese a pl=ns 
dup` ce a primit Oscarul 
pentru cel mai bun regizor

Martin Scorsese ((ffoottoo)), recompensat \n sf=r[it
cu un Oscar pentru regie, pentru thriller-ul
„C=rti]a“, dup` [ase nominaliz`ri ale Academiei
americane de film, a pl=ns \n culise dup` ce
[i-a primit premiul. Graham King, produc`torul
filmului „C=rti]a“, a venit pe scen` cu suflul t`iat
de emo]ie pentru a ridica premiul pentru cel mai
bun film al anului 2006, dup` ce Martin Scorsese
fusese recompensat pentru aceea[i pelicul` cu
premiul pentru cel mai bun regizor: „S` fiu
aici, pe aceea[i scen` unde Martin Scorsese a
c=[tigat un premiu Oscar, este o bucurie, o mare
bucurie“, a spus King.  ■

Ziaristul [i scriitorul Ion Sp=nu \l acuz` pe Gabriel Liiceanu
c` a plagiat din Martin Heidegger � Directorul de la
Humanitas a prezentat un text din „Sein und Zeit“, lucrarea
fundamental` a filozofului german, ca fiind al lui 
� Scriitorul Constantin Barbu, apropiat al lui Noica,
dezv`luie c` Liiceanu nu se afl` la prima abatere � „Noica
mi-a povestit cum a reu[it s`-l salveze pe Liiceanu de
prima acuza]ie de plagiat \n teza sa de doctorat despre
„Tragic“, conving=ndu-l s` p`r`seasc` Institutul de
Filosofie“, a declarat Barbu � Pentru a-[i justifica
disiden]a, Liiceanu a scris un text pe care l-a antedatat [i a
republicat lucrarea „Tragicul“ din care a scos elogiile la
adresa lui Marx � C=t despre moralitate, Sp=nu aminte[te
cum „discipolul“ lui Noica a permis ca la Humanitas
maestrul s` fie f`cut fascist pe baza unor texte semnate de
cel care-l turna la Securitate
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