
† Sf. Mucenic Sava de la Buz`u;
Cuv. Vasile M`rturisitorul; 

Sf. Antuza

„Am constatat c` domnul C`lin Anton Popescu
T`riceanu a descoperit gaura de la macaroan`, pu]in

cam t=rziu la v=rsta [i la preg`tirea dumnealui“
- Radu BERCEANU

Regele Mihai era a[teptat azi la
Timi[oara de peste 1000 de oa-
meni, autorit`]i locale, prieteni,
oameni de cultur`. De ce? Pen-
tru c` azi se s`rb`toresc 60 de
ani de la \nfiin]area, prin Decret
Regal, a Filarmonicii Banatului. 

Regele nu va veni la Timi[oara pentru concertul
de la ora 18. Pu]in` lume [tie de ce: noaptea
trecut`, Mediafax [i Rompres aveau s` arunce
pe fluxul de [tiri c=teva minciuni fabricate de
Ministerul Culturii. Conform comunicatului, azi
ar fi trebuit s` fie o conferin]` de pres`, organizat`
de Ministerul Culturii, cu participarea ministrului

Iorgulescu [i a Regelui Mihai I. Nimeni,
absolut nimeni, comunicatori incompeten]i sau
jurnali[ti gr`bi]i, nu s-au g=ndit c` exist`
reguli stricte ale Casei Regale, cuprinse \n
Protocolul de rela]ionare cu institu]iile statului
sau cu oamenii. Regele nu poate s` fac` politic`,
deci nu va sta niciodat` \ntr-o conferin]` de pres`
cu un ministru numit politic! Pe urm`, nu se
[tie \nc`, dup` at=]ia ani de comunicare bun`
cu Majestatea Sa, c` Regele poate acorda interviuri,
dar nu organizeaz` conferin]e de pres`? Comunicatul
difuzat pe agen]iile de [tiri a produs mult` m=hnire
Casei Regale. Un afront greu de suportat. 
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|ncepe invazia
PSD

Partidul lui Geoan` a reu[it, la
numai c=teva zile de la votul de
sus]inere, s`-[i fac` jocurile pe
dou` legi care-l interesau. |n
plus, social-democra]ii au pus
ochii pe Comisiile Juridic` [i de
Buget-Finan]e ale Senatului.

Scena politic` se afl` \n plin` fierbere, de
ast` dat` motivul fiind construirea unor mixuri
politice c=t mai avantajoase pentru cei care de]in
ciolanul puterii. ■

DA: 66,01 % 
NU: 33,19 %

Sezonul de vân`toare

Regele, lezat de incompeten]a
Ministerului Culturii
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eveniment pag. 3Iliescu, 
177 de bile]ele

Administra]ia Preziden]ial` a
r`spuns, pe 2 aprilie, solicit`rii
PC de publicare a rezolu]iilor
semnate de fo[tii pre[edin]i [i de
actualul [ef al statului pe
memoriile primite la Cotroceni.

Pentru perioada 2005-2006 „fondul arhivistic
se afl` \nc` \n curs de prelucrare“. În arhive
s-au g`sit \ns` nou` documente trimise direct
ministerelor sau altor institu]ii \n perioada
1997-2000, c=nd [ef al statului era Emil Constantinescu
[i 177 de documente trimise \n perioada 2001-
2004, c=nd func]ia a fost de]inut` de Ion
Iliescu. ■ ((CC..EE..))

Parchetul a anun]at ieri c` fostul ministru al
Economiei [i Comer]ului este urm`rit penal,
al`turi de alte opt persoane din conducerea
ANRE, pentru complot [i subminarea
economiei na]ionale Conform procurorilor,
prejudiciul este de sute de milioane de dolari

O bucat` din acest dosar provine din cel
declinat de DNA c`tre DIICOT [i prive[te
Por]ile de Fier |ntr-o emisiune televizat`,
B`sescu l-a acuzat pe T`riceanu de
contractul p`gubos de retehnologizare a
hidrocentralei {ere[ este a[teptat azi la
Parchetul General Ex-ministrul PC declar`
c` B`sescu „dore[te s=nge \n pia]a public`“

Numele lui Codru] {ere[ apare [i \n dosarul
„spionilor“ privind privatiz`rile strategice,
unde acuza]iile sunt de tr`dare [i spionaj

3,3384 llei

2,4863 llei

Îl va \nlocui Blaga pe
Boc de la [efia PD?
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Mare pericol
pentru PD
Sorin RRO{CA SST~NESCU

|nainte de
alegerile din
2004, situa]ia
PD era relativ
simpl`. Era un
partid \n
opozi]ie care
putea s`
creasc` pe
fondul erod`rii
PSD la putere
[i ag`]=ndu-se
de o forma]iu-
ne suficient de
puternic`, cea
liberal`. 

Nu cred c` Partidul Democrat este \n pragul
disolu]iei. C`, mai ales \n teritoriu, va fi declan[at
un m`cel, revolta celor care se v`d deposeda]i
de putere prin plecarea partidului de la guvernare
fiind pe cale s` explodeze. Partidul Democrat
nu se va rupe [i nici nu se va desp`r]i, pur [i
simplu, de Traian B`sescu, acuzat pe bun` dreptate
de mul]i dintre membri pentru fund`tura \n care
a intrat aceast` forma]iune. Pe de alt` parte, este
limpede c` situa]ia PD este dintre cele mai grele.
Pentru c`, acum, el se afl` la o r`scruce. |n mod
obligatoriu, trebuie s`-[i schimbe fundamental
discursul. S`-[i defineasc` politici [i strategii
diferite de cele exercitate \n ultimii ani. Iar dac`
nu o face, \n timp poate sucomba. Pierz=ndu-[i
cei mai valoro[i lideri \n favoarea altor forma]iuni
[i \ngrop=ndu-i pe ceilal]i \n derizoriu. 

|nainte de alegerile din 2004, situa]ia PD era
relativ simpl`. Era un partid \n opozi]ie care
putea s` creasc` pe fondul erod`rii PSD la putere
[i ag`]=ndu-se de o forma]iune suficient de
puternic`, cea liberal`. Condus de un singur om,
Traian B`sescu, care func]iona ca un lider
locomotiv`, decizia politic`, indiferent c=t de
important` era, nu ridica probleme deosebite
\n interiorul PD. Sub aspect doctrinar, \n opozi]ie
fiind, PD alerga pe acela[i culoar socialist cu
PSD, av=nd chiar un relativ avantaj. F`cea
parte ca membru cu drepturi depline din Interna]ionala
Socialist`, \n timp ce PSD depunea eforturi pentru
a fi primit. La care, culmea, \n condi]iile \n
care nu mai exista o opozi]ie extern`, se \mpotrivea
chiar PD printr-o decizie nefericit` [i imoral`,
luat` atunci de B`sescu. De altfel, aceast` atitudine
a PD a condus, \n cele din urm`, la marginalizarea
acestui partid \n Interna]ionala Socialist`. {i,
poate, s-a aflat la originea unei repozi]ion`ri
nefericite. Este una dintre cele mai importante
explica]ii ale deciziei PD din 2005, de a se
transforma \n partid popular. O simpl` cosmetizare,
de fapt, pentru c` PD nu a schimbat nici statutul,
nici doctrina, nici simbolistica [i nici m`car imnul.
Dar a fost primit cu bra]ele deschise de c`tre
popularii europeni pentru c` nici UDMR, nici
]`r`ni[tii nu au procedat imoral, opun=ndu-se.
Mai mult, PD, fiind la putere [i oferind Europei
un nou [ef de stat \n persoana lui B`sescu, a
avut culoar liber. Numai c` acum PD este \n
opozi]ie. Motiv pentru care popularii europeni,
pragmatici fiind, \ncep s` priveasc` str=mb [i
la m`rimea partidului [i la sinceritatea veleit`]ilor
de dreapta. Mai precis, PD este din nou izolat
extern.

Dar drama este de natur` intern`. |n acest
moment, nu exist` un culoar electoral clar definit
pentru PD. Acest partid nu se mai poate bate
nici cu PSD, [i nici cu liberalii pentru un num`r
mai mare de sus]in`tori. Singura solu]ie, dac`
dore[te s` r`m=n` \n continuare popular, este
ca PD s` se \ncaiere cu PNG sau cu ]`r`ni[tii,
de electoratul UDMR neput=nd fi vorba. |n acela[i
timp \ns`, ca partid de opozi]ie, PD trebuie s`
se lupte cu PNL, aflat la guvernare. Iar pentru
o continuitate a mesajului, va fi silit s` atace
[i PSD - din motivele pentru care l-a atacat [i
\n trecut, la care se adaug` faptul c` PSD e
partid socialist - dar [i PRM. 

Ceea ce \nseamn` c` PD are toate [ansele
s` r`m=n` \n continuare izolat pe scena politic`.
S` nu poat` colabora nici cu puterea, nici cu
opozi]ia. Pe c=t de singur, pe at=t de mult a
\ncercat s`-i demonizeze pe ceilal]i. {ansele de
a supravie]ui sunt minime. A[a c` trebuie
luate \n calcul de urgen]` dou` op]iuni. Schimbarea
conduc`torilor, subiect asupra c`ruia voi reveni
[i - ori dup` caz, sau - schimbarea doctrinei prin
revenirea la socialism. ■

Senatorii, l`sa]i pe drumuri
Ale[ii au mai avut ieri un
motiv \n plus pentru a
\nt=rzia la serviciu, \n
afar` de propria lene.

Parlamentarii au fost l`sa]i - la
propriu - pe drumuri de [oferi, care
au intrat \n grev`, nemul]umi]i de
faptul c` salariile le sunt prea

mici, orele suplimentare de munc`
nu le sunt pl`tite, iar praful le l=nce-
ze[te pe ma[ini, din lips` de aspirator
performant.

Dup` dou` ore \n care au dat
peste cap tabieturile senatorilor,
[oferii au renun]at, la ora 10.00, la
protest, timp de o s`pt`m=n`. ■
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