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„Eu am fost cel care m-am autosuspendat
din partid [i tot eu sunt cel care pot s` revin
\n func]ie pentru c`, apreciez, problemele
cred c` s-au l`murit“ - Dan Ilie MOREGA
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Pentru a
descoperi cum
poate proceda
cu \n]elepciune
Partidul
Democrat,
dup` ce va
ocupa b`ncile
opozi]iei, va
trebui s`
r`spundem mai
\nt=i la
\ntrebarea
dac` B`sescu
va fi sau nu
demis.

Cuv. Ilarion cel Nou [i Cuv.
{tefan, f`c`torul de minuni
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V` prezent`m ultimele
informa]ii privind structura
[i membrii viitorului
Cabinet minoritar
Premierul T`riceanu va anun]a ast`zi sau m=ine
Executivul alc`tuit de PNL [i UDMR X Acesta va
avea 16-17 ministere X Pentru Justi]ie sunt propu[i
C`lin Andrei Zamfirescu, pre[edintele Uniunii
Avoca]ilor [i Gyorgy Frunda X Sebastian Vl`descu va
fi schimbat de la Finan]e X Ludovic Orban ar putea
primi fotoliul lui Berceanu, iar Victor Paul Dobre sau
Norica Nicolai pe cel al lui Blaga X Marko Bela va
avea un portofoliu de ministru de stat pentru
coordonarea domeniilor cercetare, cultur`, educa]ie
[i minorit`]i X Zsolt Nagy, cercetat \n Dosarul
Spionilor, va fi men]inut \n func]ie X Dan Voiculescu
a spus c` [i PC a fost ofertat de T`riceanu, dar a
refuzat s` intre din nou la guvernare X T`riceanu
este preg`tit s` \[i treac` noul Executiv prin
Parlament \n cursul s`pt`m=nii viitoare X PSD a
promis deja sprijinul pentru guvernul minoritar

Xanchete
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Legea ANI,
punctul sensibil
al Justi]iei
„Legea de \nfiin]are a ANI este
punctul sensibil al raportului.
A[tept`m de la Parlament, de la
comisia juridic` din Senat, s`
ajung` la forma final` a agen]iei.“
Declara]ia \i apar]ine lui Adrian Cioc`nea,
[eful Departamentului pentru Afaceri Europene
(DAE). ■

MIRCEA PåUN - ZIUA FOTO

S` ne plas`m \ntr-un viitor foarte apropiat. S`
accept`m scenariul conform c`ruia PNL, \mpreun`
cu UDMR, vor forma un guvern mai minoritar
dec=t cel de p=n` acum, care \ns` va fi validat
de opozi]ie. |n timp ce PD va trece, a[a cum de
altfel [i dore[te, \n opozi]ie. S` analiz`m, din aceast`
perspectiv`, direc]iile \n care se va mi[ca \n
viitor acest partid.
Odat` rupt` Alian]a DA, at=t pentru liberali
c=t [i pentru social-democra]i devine presant` b`t`lia
pentru \mp`r]irea profitabil` a unui bazin electoral.
Exist` un electorat captiv al dreptei, pentru care
se vor bate cele dou` partide, dar [i Partidul
Conservator. Exist`, \n mod particular, un electorat
\nc` prizonier \n plan psihologic al Alian]ei DA,
acum inexistent` [i care [i el va trebui atras de
unul sau altul dintre cele dou` partide. {i, \n
fine, exist` a[a-numitul electorat nehot`r=t, dar \n
acela[i timp vulnerabil care a balansat \n 2004 \n
direc]ia Alian]ei DA, dar care \n 2008 va fi, probabil,
mai dispus s` mearg` la PSD. O parte a acestuia,
totu[i, ar putea fi atras` de discursurile politice
ale liberalilor sau social-democra]ilor. Cel mai straniu
fenomen politic care va caracteriza finalul ciclului
de patru ani este c` PNL, r`mas la guvernare, se
va str`dui s` \ndeplineasc` un program politic care
ini]ial a fost conceput [i asumat \mpreun` cu PD,
\n condi]iile \n care fo[tii parteneri de Alian]`, intra]i
\n opozi]ie, se vor \mpotrivi \ncerc=nd s`-i torpileze
pe liberali. Ca s` nu mai vorbim de gruparea lui
Stolojan, desprins` din PNL, dispus` s`-i loveasc`
la greu pe fo[tii colegi [i pe picior de a \ncheia
o alian]` \n toat` regula nu numai de facto, ci [i
de jure cu PD. Iar pentru ca imaginea acestui
spectacol aproape absurd s` se \ntregeasc`, trebuie
s` mai consemn`m [i o alt` ciudat` realitate.
Percep=ndu-l pe Traian B`sescu \n chip de principal
inamic iar PD ca partid preziden]ial, PSD nu are
\ncotro [i, de vreme ce nu dore[te s`-[i blocheze
cre[terea electoral`, acum c=nd ea poate deveni
dinamic`, este silit s` sus]in` guvernul minoritar
al liberalilor compens=nd prejudiciile pe care, \n
opozi]ie fiind, i le vor aduce PD [i PLD.
Pentru a descoperi cum poate proceda cu
\n]elepciune Partidul Democrat, dup` ce va ocupa
b`ncile opozi]iei, va trebui s` r`spundem mai
\nt=i la \ntrebarea dac` B`sescu va fi sau nu demis.
O prognoz`, recunosc, extrem de greu de f`cut.
Dac` pre[edintele va r`m=ne \n func]ie, atunci
situa]ia PD se complic`. Pe de o parte va trebui
s` se bat` pentru electoratul despre care aminteam
mai sus, dar, pe de alt` parte, va fi permanent la
m=na [efului statului, \ncep=nd s` contabilizeze din
ce \n ce mai mult [i gre[elile acestuia. Inclusiv
pr`bu[irea popularit`]ii lui B`sescu, extrem de
previzibil`. Astfel, PD nu va putea juca sut` la
sut` rolul unui partid de opozi]ie, de vreme ce
va trebui s` sus]in`, cu costuri din ce \n ce mai
ridicate, puterea preziden]ial`. Dac`, dimpotriv`,
B`sescu va fi debarcat, atunci PD are dou` op]iuni:
fie \l va primi \napoi, instal=ndu-l \n calitatea de
lider absolut, fie \i va tr=nti u[a \n nas. Dac` B`sescu
se va \ntoarce la PD, atunci orice colaborare, cel
pu]in p=n` la alegerile din 2008, cu PSD ori cu
alt partid din opozi]ie, va fi imposibil`. Dac`,
dimpotriv`, B`sescu va fi fost plecat [i din PD,
atunci treptat, \n opozi]ie \mpreun` fiind, pozi]iile
PSD [i PD se vor putea armoniza. At=t de mult,
\nc=t singurul obstacol al unei viitoare alian]e ar
putea fi faptul c` PD, tot dup` o idee a lui B`sescu,
s-a autodefinit drept partid popular.
Dar statutul de partid popular al PD ar
putea s` nu constituie un obstacol de netrecut.
P=n` la urm`, ce ar putea \mpiedica Partidul
Democrat s` fac` mi[carea invers`? S` se dea din
nou de trei ori peste cap, redevenind forma]iune
socialist`. ■

cotidian na]ional fondat \n 1930

Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

Xeveniment

Voronin aresteaz` [i provoac`

Amor ghebos
Regimul comunist de la Chi[in`u,
condus de Vladimir Voronin, a
declan[at ieri o serie de re]ineri [i
trimiteri \n judecat` \mpotriva
celor care au \ncercat s`
marcheze ziua de 27 martie, ziua
Unirii Basarabiei cu Rom=nia.
V`z=nd c` provoc`rile din discursuri [i interviuri
la adresa Bucure[tiului nu prind, comuni[tii de
la Chi[in`u au trecut la metode mai brutale.
Astfel, \n cursul zilei de ieri, Nicolae Dabija [i
Anatol Petrenco, liderul mi[c`rii Ac]iunea European`
(AE), au fost acuza]i de organizare [i participare
la o manifestare public` neautorizat`. Cei doi au
organizat duminic` un discurs la sediul Uniunii

Scriitorilor despre „Basarabia - 89 de ani de la
Unirea cu Rom=nia“. Ulterior, au fost depuse
coroane de flori la monumentul lui {tefan cel
Mare din Chi[in`u. Tot ieri, conducerea Partidului
Liberal din Republica Moldova a fost re]inut`
la Chi[in`u, \n timpul unei manifesta]ii de celebrare
a 89 de ani de la Unirea Basarabiei cu Rom=nia,
informeaz` Mediafax. Poli]ia a \mpiedicat desf`[urarea
ac]iunii de protest, motiv=nd c` nu era autorizat`.
Printre cei re]inu]i se num`r` Dorin Chirtoac`,
candidatul PL la alegerile locale din 3 iunie,
reporterul [i cameramanul PRO TV Chi[in`u,
care filmau ac]iunea Partidului Liberal [i opt
membri ai organiza]iei neguvernamentale Hyde
Park din Chi[in`u. Trei dintre membrii ONG-ului
au fost trimi[i \n judecat`. (G.D.) ■

Comisia European` face praf taxa de prim` \nmatriculare
Xeveniment
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Taxa de prim` \nmatriculare nu
acord` cet`]eanului dreptul de a
contesta cuantumul acesteia, nu
serve[te corespunz`tor protec]ia
mediului [i nu ]ine seama de uzura
real` a ma[inilor second-hand
provenite din alte state UE, se arat`
\n scrisoarea de soma]ie transmis`
de CE autorit`]ilor de la Bucure[ti.

Pe

TåRICEANU l-ar fi costat o avere \nmatricularea ma[inii sale de colec]ie
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Comisia European` (CE) explic` din ce cauz`
taxa auto, \n forma sa actual`, nu reflect`
deprecierea real` a autovehiculelor. |n opinia
Comisiei, tabelul de depreciere din Codul Fiscal,
utilizat pentru a reduce valoarea taxei \n
func]ie de nivelul de uzur`, este conceput gre[it.
„Tabelul se dovede[te a fi necorespunz`tor,
deoarece se consider` c` toate vehiculele mai
vechi de [ase ani pierd numai 47% din valoarea
lor ini]ial`, de[i, dup` un timp, deprecierea unui
autovehicul poate trece de 90%. ■

Va ob]ine noul guvern
DA: 59,75%
minoritar PNL-UDMR votul
de investitur` al Parlamentului? NU: 40,25%

3,3678 lei
2,5229 lei

N-a durat dec=t doi ani [i jum`tate.
{i-au jurat credin]` \n septembrie
2004 [i au divor]at acum dou` zile,
dup` un an de violen]` domestic`.
De la „Traiane, vom fi al`turi de tine [i la
bine [i la greu“ p=n` la „E p`cat c` Rom=nia
nu a putut alege un altfel de pre[edinte, cu o
cultur` politic` solid`“ nu a fost dec=t un pas.
V`zute acum, declara]iile de dragoste pe care
B`sescu [i T`riceanu pe de o parte, sau PD [i
PNL pe de alt` parte [i le-au f`cut \n 2004 par
incredibile. ■

Ion BARBU

