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„Mi se spune c` am fost naiv` c` nu m-am a[teptat 
la a[a ceva. Dar nu m` a[teptam 

s` se \nt=mple at=t de repede“ 
- Monica MACOVEI, ministrul Justi]iei

Ministrul de Externe al Federa]iei
Ruse, Serghei Lavrov, consider`
c` o Rusie puternic` reprezint`
„o for]` a binelui“ \n rela]iile
interna]ionale, permi]=nd
asumarea unui rol principal \n
solu]ionarea conflictelor globale. 

Noua Strategie de Politic` Extern` a Rusiei
subliniaz` c` rolul ]`rii nu este doar de urm`rire
a propriilor interese, ci [i de mediator al conflictelor
[i factor de construire a unei noi ordini mondiale,
relateaz` Reuters [i Mediafax.

Stabilitatea politic` din timpul mandatului
pre[edintelui Vladimir Putin [i pre]urile ridicate

la energie au furnizat Rusiei \ncrederea necesar`
pentru a se afirma pe scena global`, se afirm`
\n documentul prezentat ieri de MAE de la
Moscova. Documentul este foarte critic la adresa
Statelor Unite, acuzate c` recurg prea rapid la
for]` pentru solu]ionarea disputelor interna]ionale.
„Mitul unei lumi unipolare a fost demontat
prin r`zboiul din Irak“, subliniaz` Ministerul rus
de Externe. De cealalt` parte, mai multe ]`ri
membre NATO consider` statutul Rusiei drept
o amenin]are. Vicepre[edintele Statelor Unite,
Dick Cheney, de exemplu, a acuzat Kremlinul
c` \[i utilizeaz` resursele enrgetice pentru [antajarea
vecinilor. ■ ((DD..EE..))
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Liviu Man 
acuz` DIICOT 
la Parlament

Pre[edintele trustului „Gazeta“ a
denun]at presiunile procurorilor [i
poli]i[tilor \n fa]a Comisiei dreptu-
rilor omului din Camera Deputa]ilor.

Jurnalistul a sus]inut c` poli]i[ti DIICOT i-au
cerut s` fac` denun]uri \mpotriva deputatului PD
Daniel Buda, a primarului Clujului, Emil Boc,
[i a doi judec`tori clujeni. ■

Se fur` lacul
V`c`re[ti

Aproximativ 183 de hectare si-
tuate \n zona lacului V`c`re[ti au
fost date cadou de c`tre PSD unui
controversat afacerist australiano-
libanez. 

Australiano-libanezul Tony Mikhael s-a folosit
de acest a[a-zis proiect pentru a escroca al]i
oameni de afaceri. Venit la putere, PD a preluat,
prin Adriean Videanu [i Sulfina Barbu, ma[ina]iunea
pus` la cale pe vremea PSD. ■

DA: 71,70% 
NU: 28,30%

Vinovat [i mincinos
Procurorul NNastasiu aa ffost ssanc]ionat dde CCSM ppentru rrolul jjucat \\n
eliberarea tteroristului OOmar HHayssam Boto[ [[i ffostul ss`u aadjunct 
au ddeclarat cc` hhabar nn-aveau dde aac]iunea ssubalternului llor

Rusia contest` ordinea mondial`
impus` de SUA 
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Nichita e poezia

Mar]i a fost ultima zi a Salonului
de Carte de la Paris, care s-a
desf`[urat la Porte de Versailles,
\ncep=nd cu 23 martie. 

La Standul Rom=niei a avut loc lansarea
unei c`r]i inedite, „R=su’ pl=nsu’ lui Nichita St`nescu“
(Nichita St`nescu - Le Rire parmi les Larmes),
o antologie de texte despre omul [i poetul Nichita
St`nescu, din care autorul Laurian St`nchescu
nu a publicat deocamdat` dec=t aceste patru volume
cu care a fost prezent [i la Paris, [i prin care
urm`re[te redescoperirea [i „re-\mprietenirea“ lumii
cu Nichita. La standul K188 – ZIUA fiind unicul
partener media –, s-a mai aflat, pe l=ng` autor,
directoarea editurii DominoR, Ana Daniela Budic`,
poetul Dinu Fl`m=nd, Ana Andreescu, de la
Ministerul Culturii [i Cultelor din Rom=nia, precum
[i un public format \n mare parte din rom=ni
tr`itori la Paris, dar nu numai. ■

Ciprian Nastasiu se face vinovat de „Interven]ii pentru
solu]ionarea unor cereri altfel dec=t \n limita cadrului legal
reglementat pentru to]i cet`]enii“ El este \nvinuit [i de
„imixtiunea \n activitatea altui procuror [i exercitarea
func]iei cu rea-credin]` sau din grav` neglijen]`, inclusiv
nerespectarea normelor de procedur`“ Procurorul
teleghidat, sanc]ionat doar cu diminuarea salariului cu
15% pe trei luni, a declarat c` va contesta hot`r=rea |n
audierile de la CSM au ie[it la iveal` [i minciunile lui
Nastasiu El declarase c` \[i informase superiorii despre
faptul c` va cere eliberarea sirianului Fostul procuror
general Ilie Boto[ [i adjunctul s`u de la acea vreme,
Marcel S=mpetru, l-au contrazis pe Nastasiu Procurorul a
\ncercat s` fac` pe victima sus]in=nd c` a devenit ]int`
principal` dup` ce a plecat Omar Hayssam [i a fost un
e[ec al sistemului de securitate na]ional` Nastasiu s-a
mai f`cut remarcat prin sfidarea instan]ei, c`reia a refuzat
s`-i pun` la dispozi]ie un dosar de urm`rire penal`, [i prin
leg`turile lui cu serviciile de informa]ii Procurorul
sanc]ionat de CSM este cercetat penal, al`turi de Adriana
Cristescu, pentru abuz \n serviciu \n dosarul Rompetrol

3,3675 llei

2,5239 llei

pag. 3

Va fi sanc]ionat PNL 
ca urmare a alian]ei

parlamentare cu PSD?
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Nervii 
la încercare
Sorin RRO{CA SST~NESCU

Eu nu voi fi 
at=t de cinic,
cum a fost
celebrul 
Ogilvy atunci
c=nd, 
la \ntrebarea 
care este
diferen]a dintre
Dumnezeu 
[i diavol, a
r`spuns 
„primul a avut
PR, iar cel 
de-al 
doilea, nu“.

La ora la care am predat redac]iei aceste
r=nduri, opinia public` a[tepta cu sufletul la gur`
s` afle componen]a definitiv` a noului Guvern
T`riceanu.  Sau, m`car, c=teva detalii mai precise
dec=t scenariile cu multe semne de \ntrebare,
lansate zilele trecute pe baza unor informa]ii.
Inclusiv ziarul ZIUA a schi]at, cu o aproxima]ie
destul de generoas`, un nou guvern. Preciz`rile
\nt=rzie s` apar`. Aceast` dureroas` a[teptare
are explica]ii de natur` obiectiv` [i subiectiv`.
C=t va mai dura? |ncerc, \n cele ce urmeaz`,
un r`spuns.

Pentru a putea fi transmise Parlamentului [i,
respectiv, opiniei publice cele dou` documente
fundamentale care anun]` noua formul` de guvern
minoritar, preconizat` de T`riceanu, este necesar`
parcurgerea, \ntr-o caden]` mai mare sau mai
mic`, a c=torva etape. De[i premierul C`lin
Popescu T`riceanu are un mandat din partea
staff-ului PNL de a preg`ti documentele de baz`
ale restructur`rii Guvernului, el trebuie s` ob]in`
\n prealabil, deci \nainte de a se prezenta \n
Parlament, un acord din partea conducerii
PNL [i trebuie s` finalizeze negocierile cu partenerii
de Alian]`, respectiv cu reprezentan]ii UDMR.
Presupun c` pe sub mas`, av=nd nevoie de
sus]inerea Opozi]iei [i, \n primul r=nd, a PSD,
liberalii ar putea s`-i consulte [i pe liderii acestor
partide. Ori, cel pu]in, pe cei ai PSD. Fiind
antipodul personajului voluntar [i impulsiv care
este Traian B`sescu, eu cred c` nu este deloc
exclus ca T`riceanu s` nu opteze pentru o caden]`
accelerat`.

Dar care sunt procedurile la care m` refer?
Primul document care trebuie elaborat, \ntr-o
ordine logic`, este programul de guvernare. Care
ar trebui s` aib` la baz` obiectivele primului
guvern T`riceanu. Acestea, la c=teva zile de la
validare, \nc` din ianuarie 2005, au fost dinamitate
de B`sescu, c=nd acesta a lansat tema alegerilor
anticipate. Obiectivele vor fi completate astfel
\nc=t s` fie \ndeplinite [i unele cereri explicite
ale Opozi]iei. |n special PSD, PRM [i PC. Pentru
c` altfel Guvernul nu va fi validat. Un asemenea
program este, \ns`, rezultatul unui efort colectiv.
Care nu [tim dac`, p=n` \n acest moment, s-a
consumat sau nu. Dar pentru a fi aprobat de
conducerea PNL, programul trebuie \n prealabil
adus la cuno[tin]a staff-ului. Ceea ce \nc` nu
s-a \nt=mplat. |n func]ie de program, trebuie
s` apar` un al doilea document, cel al schemei
noului Guvern, cu denumirea exact` a ministerelor.
Din nou, adoptarea va trebui s` respecte aceea[i
procedur`. |n fine, \n urma negocierilor din
interiorul PNL, dar [i cu UDMR, sunt nominaliza]i
mini[trii. Iat`, a[adar, un nou document. Care
ieri lipsea. Pentru un partid aflat \n situa]ia PNL,
care nu mai acoper` ast`zi prin parlamentarii
s`i, \n urma fracturii provocate de Stolojan, dec=t
15 la sut` din pozi]iile parlamentare, c`ruia i
se poate ad`uga ceea ce de]in maghiarii, respectiv
8 la sut`, este indispensabil ca, \nainte de a-[i
face publice inten]iile viz=nd restructurarea, s`
aib` elaborat`, \n raport cu detaliile documentelor
despre care am vorbit mai sus, o strategie de
comunicare. Valabil` at=t pentru Opozi]ie, care
trebuie s` valideze Guvernul ultraminoritar
f`r` a da semne de sl`biciune \n fa]a propriului
electorat, c=t [i pentru opinia public`.

Eu nu voi fi at=t de cinic, cum a fost celebrul
Ogilvy atunci c=nd, la \ntrebarea care este diferen]a
dintre Dumnezeu [i diavol, a r`spuns „primul
a avut PR, iar cel de-al doilea, nu“. |n schimb,
sunt convins c` \n b`t`lia la limit` pe care o
duc, liberalii nu-[i pot permite s` neglijeze
ambalajul. Modul \n care vor prezenta popula]iei
medicamentul amar al unui Executiv minoritar,
la m=na Opozi]iei, care va trebui s` asigure
guvernarea p=n` la viitoarele alegeri. Din motivele
de mai sus, s-ar putea ca nici azi s` nu cunoa[tem
formula final` a noului guvern. {i abia apoi \ncepe
greul. R`zboiul se mut` \n teritoriu. |n paralel
cu cel al suspend`rii pre[edintelui. ■
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