„Am acceptat demisia lui Hristo Stoicikov din func]ia de
selec]ioner al na]ionalei bulgare, dar [i pe cea a managerului
Dimitrov. Au renun]at influen]a]i de negativismul care a urmat
dup` egalul cu Albania“ - Borislav Mihailov, pre[edintele FBF
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S` fie chema]i
doctorii!
Sorin RO{CA ST~NESCU

Chiar dac`
Rom=nia nu
dispune de o
valiz`
nuclear`,
pre[edintele
]`rii poate
lua decizii,
sub influen]a
alcoolului,
care pot fi
dezastruoase
\n raport cu
interesul
na]ional.
Nici cu ocazia Sfintelor D`rb`tori de Pa[ti
popula]ia Rom=niei nu a sc`pat de grotescul
spectacolului politic. Oferit chiar de [eful statului.
De alesul neamului. Dup` ce a visat ur=t, B`sescu
[i-a imaginat c` se afl` \n campanie electoral` [i
a pornit hai-hui. Prin mall-uri [i localit`]i ardelene.
Doar-doar va ocupa sticla televizoarelor. O imagine
penibil`. |ntr-un interval de doar c=teva zile, \n
care cet`]enii aveau dreptul de a sta departe de
politica d=mbovi]ean`. Cred c` este momentul,
fiindc` tot e la ordinea zilei dezbaterea asupra Legii
fundamentale a statului, s` ne g=ndim ca, \n interesul
public, s` introducem o prevedere pentru lini[tea
Rom=niei. {i anume obligativitatea unui consult
medical competent al fiec`rui candidat preziden]ial.
M`car de acum \ncolo.
Conform legilor din Rom=nia, un c`ru]a[
care consum` alcool nu are voie s` se deplaseze
pe drumurile publice. R`spunde penal dac` o face.
El poate intra la \nchisoare la fel ca [i un conduc`tor
auto cherchelit. Sau ca un pilot de aeronav` cu
alcool \n s=nge. La fel se \nt=mpl` [i cu comandan]ii
din marin`. Cum este posibil ca o persoan`
aflat` \ntr-o postur` mult mai important` dec=t cea
a unui c`ru]a[, conduc`tor auto ori pilot s`
poat` sc`pa acestui tip de control? Un [ef al statului,
indiferent c=te atribu]ii \i confer` Constitu]ia \ntro democra]ie de tip parlamentar, preziden]ial sau
semi-preziden]ial, \n m`sura \n care \i este afectat`
buna judecat` pune \n grav pericol siguran]a statului.
{i, automat, este grav afectat` [i siguran]a cet`]eanului.
La fel cum somnul ra]iunii na[te mon[tri, [i alcoolul
\n s=nge afecteaz` creierul [i judecata. Orice
persoan` sub influen]a alcoolului devine o alt`
persoan` - vorba regretatului academician Moisil
- \n compara]ie cu cea pe care cet`]enii unei ]`ri
au \n`l]at-o pe soclu. Traian B`sescu a fost prezentat
pe toate canalele TV \n diferite ipostaze \n care
judecata sa era afectat` de consumul excesiv de
alcool. Cazul cel mai flagrant [i, \n acela[i timp,
notoriu, este cel din noaptea \n care a fost s`rb`torit`
victoria echipei Steaua, c=nd [i-a permis s`-[i
conduc` propriul autoturism dup` ce consumase
alcool peste m`sur`. C` ar fi putut provoca un
accident de circula]ie este un scenariu, s`-i spunem,
de drept comun. Caracteristic oric`rui conduc`tor
auto care consum` alcool \nainte de a se urca la
volan. Numai c` un [ef al statului are [i alte atribu]ii
dec=t de a se deplasa de la punctul A la punctul
B pe patru ro]i. Chiar dac` Rom=nia nu dispune
de o valiz` nuclear`, pre[edintele ]`rii poate lua
decizii, sub influen]a alcoolului, care pot fi dezastruoase
\n raport cu interesul na]ional.
Din p`cate, pericolul nu se opre[te aici. Respectiv
la consecin]ele directe pe care le poate avea o
decizie a unui [ef de stat, \n spe]` B`sescu, cu
creierul scurtcircuitat de b`utur`. Orice medic
[i, p=n` la urm`, orice persoan` cu bun sim] poate
confirma faptul c` un om aflat mult timp sub
influen]a alcoolului, dependent de acesta, \ncepe
s` fie din ce \n ce mai deranjat la cap. Sau, cum
spune rom=nul, la bibilic`. Consecin]ele pot fi
dezastruoase. Cea mai grav` fiind instabilitatea
psihic`. Deciziile luate \n aceast` stare de un
pre[edinte al unei ]`ri pot atrage consecin]e negative
pe termen lung.
C=nd m` uit la m=inile lui Traian B`sescu,
care tremur` diminea]a, ag`]=ndu-se la c=te o
\nt=lnire oficial` de paharul cu ap`, nu pot s`-mi
reprim dorin]a de a insista pentru ca, de acum
\ncolo cel pu]in, nici un candidat la func]ia preziden]ial`
s` nu mai poat` fi validat dac` nu trece de o
comisie interdisciplinar` de medici. Din care nu
are voie s` lipseasc` psihiatrul. {i cred c` o
asemenea comisie ar trebui s` fie alc`tuit` din
medici adu[i din alte state europene. Pentru a
nu mai l`sa loc de vreo fraud`.
P.S. Numai un pre[edinte cu mintea grav afectat`
poate declara oficial c` Guvernul ]`rii pe care o
reprezint` este ilegitim. O afirma]ie cu consecin]e
extrem de grave. ■

† Sf. Ierarh Calinic de la Cernica;
Sf. Sfin]it Mucenic Antipa;
Cuv. Trifina. (Har]i).
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Atac la conturi
Clien]ii BRD au fost ]inta pira]ilor de pe Internet
X Cea mai recent` fraud` de tip phishing a avut loc luni
[i ar putea l`sa sute de rom=ni f`r` un ban \n cont
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|n mai pu]in de 15 zile, clien]ii b`ncii au fost
bombarda]i cu e-mail-uri capcan` X Ultimul atac s-a
produs \n a doua zi de Pa[ti [i era prezentat sub forma
unui cadou X Posesorii de conturi erau \ndemna]i s` se
logheze, folosind user-name-ul [i parola de pe Internet
banking, pentru a beneficia de o garan]ie de 50.000 de
euro contra fraudelor bancare, asigurare de via]` [i
reduceri la alte asigur`ri, totul gratuit X |n realitate,
naivii care au dat curs invita]iei [i-au dat banii pe m=na
piratului X Site-ul spre care erau direc]iona]i era o
clon` a celui de la BRD iar informa]iile ajungeau \ntr-un
domeniu \nchiriat, chipurile, de un american din Santa
Rosa, probabil o alt` victim` a atacatorului X ZIUA a
dat de urma piratului X Acesta a folosit un server din
Fran]a [i adresa cucurigu_boierimari@yahoo.com
X BRD a anun]at c` banca nu a fost afectat`, dar a
depus pl=ngere penal` X Bancherii le reamintesc
clien]ilor c` niciodat` nu solicit` date confiden]iale
prin e-mail X V` prezent`m cinci metode prin care v`
pute]i ap`ra de atacurile de tip phishing

Xpolitic`
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Foc de tab`r` cu dosare la PD

R`zmeri]` \n PC
Nicolae Popa [i Codrin
{tef`nescu sunt pe lista neagr`.
Conservatorii care vor „s` destabilizeze partidul“ au fost pu[i de [eful PC Dan Voiculescu
pe lista neagr` [i urmeaz` s` fie exclu[i „\n
dou`-trei s`pt`m=ni“. De[i nu a vrut s` dea nume,
Voiculescu a anun]at ieri c` situa]ia „disiden]ilor“
va fi discutat` \n urm`toarea [edin]` a Biroului
Politic al PC. Liderul conservator a sus]inut c`
a identificat deja elementele „destabilizatoare“ din
partidul pe care \l conduce. ■

Democra]ii sunt bulversa]i \n
zilele acestea de unele zvonuri
legate de posibilitatea \nlocuirii
liderului PD Emil Boc cu
secretarul general al partidului,
Vasile Blaga, fostul ministru al
Administra]iei [i Internelor.
Potrivit unor surse din PD, zvonurile ar fi
lansate de adversarii pre[edintelui Boc, din
interiorul partidului, care nu sus]in oficializarea
unei rela]ii cu forma]iunea creat` de Theodor
Stolojan (PLD). Aceast` apropiere este dorit`
at=t de pre[edintele democra]ilor, c=t [i de [eful
statului Traian B`sescu. |n tot acest context
fierbinte, \n a doua zi de Pa[ti, adic` luni, \n

curtea sediului PD din Aleea Modrogan au
fost ar[i c=]iva metri cubi de dosare. Sursele
citate nu au putut preciza ce con]ineau dosarele
de care locatarii din Aleea Modrogan au
sc`pat prin incendiere. S`pt`m=na continu` la
fel de aprins pentru democra]i cu o \nt=lnire a
Colegiului Director al partidului, care va avea
loc m=ine la Palatul Parlamentului. Oficial, liderii
PD se \nt=lnesc pentru a discuta strategia privind
intrarea \n opozi]ie a partidului. Sursele din
PD sus]in c` \nt=lnirea de m=ine nu va aduce
surprize, democra]ii urm=nd s` ias` cu un mesaj
pentru unitate \n partid [i cu un alt mesaj pentru
[efii serviciilor descentralizate din teritoriu, de
a nu renun]a la posturi. ■ (L.I.)

Rival
pentru Logan
Logan va avea un
concurent puternic pe
pia]`. Paparazii au
surprins, \n timpul testelor,
viitorul model cu care
Volkswagen va ataca
segmentul de pia]` pe care
ast`zi face legea Dacia
Logan.
Portalul ceh Auto.cz a publicat, ieri,
fotografii cu viitorul rival al Daciei Logan,
modelul care a deschis epoca low-cost pe
pia]a auto. Denumit \n presa occidental`
„Volkswagen Logan“, modelul german va
fi produs \n colaborare cu uzina austriac`
de la Magna Steyr [i va urm`ri stoparea
avansului pe care Renault si Dacia l-au
luat pe pia]a autoturismelor low-cost,
afirm` revista Automarket.ro. ■ (L.I.)

www.ziua.ro

Vor ataca Statele
Unite Iranul?

DA: 52,54 %
NU: 47,46 %

3,3447 lei
2,4933 lei

Xanchete
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Opera]iunea
ITARO
Sute de infractori rom=ni [i un
mafiot din Sacra Corona Unita au
fost prin[i de poli]i[tii rom=ni [i
italieni, \n urma celei mai mari
ac]iuni comune din 2007.
Poli]i[tii rom=ni [i cei italieni au colaborat \n
cadrul opera]iunii ITARO 2. Proiectul, desf`[urat
de la jum`tatea lunii februarie p=n` \n 5 aprilie
a avut ca scop prevenirea [i combaterea infrac]ionalit`]ii
s`v=r[ite de rom=ni pe teritoriul Italiei. ■

Ion BARBU

