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„Nu [tiu dac` va demisiona, sunt declara]ii de genul celor
cu care ne-a obi[nuit pre[edintele (...). Dup` un astfel de
gest, m` \ntreb \ns` care e justificarea pentru care trebuie

s` candideze din nou“ - C. P. T~RICEANU

La dou` luni de la demisia lui
Mihai R`zvan Ungureanu de la
conducerea Ministerului Aface-
rilor Externe, pre[edintele Traian
B`sescu i-a f`cut cadou actua-
lului reprezentant al Rom=niei la
SECI Ordinul Meritul Diplomatic
\n Grad de Mare Ofi]er.

Fostul [ef al diploma]iei rom=ne, actualmente
deta[at la Viena, \n calitate de reprezentant
special al Bucure[tilor la Ini]iativa de Cooperare
\n Sud-Estul Europei (SECI), deschide lista premian]ilor
preziden]iali la categoria „Ordinul Diplomatic \n grad
de Mare Ofi]er“, urmat de mentorul s`u, Andrei
Ple[u, fost de]in`tor al portofoliului Externelor [i
fost consilier la Cotroceni, dar [i de ambasadorul

Liviu Aurelian Bota, recent acreditat la Geneva, \n
calitate de reprezentant special al Guvernului pe
l=ng` Oficiul Na]iunilor Unite. Printre cei peste 150
de membri ai corpului diplomatic, aprecia]i la
propunerea Ministerului, figureaz` [i ambasadorii
Sorin Ducaru (NATO), Mihnea Motoc (ONU) [i
Stelian Stoian (CoE). Meritul Diplomatic \n grad de
Cavaler a revenit unui num`r de 18 persoane, printre
care [i agentului p`r]ii rom=ne \n procesul delimit`rii
spa]iului maritim \n Marea Neagr`, Bogdan Aurescu,
dar [i [efulului de Cabinet al fostului ministru,
propus ambasador la OSCE, la Viena, Cornel Feru]`.
Membrii misiunii Rom=niei la UE nu au fost nici
ei uita]i, ambasadorul Laz`r Com`nescu fiind distins
cu Ordinul Na]ional Serviciul Credincios \n grad de
Mare Cruce. ■ ((DD..EE..))
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Distribu]ia [p`gii
\n spitale

Dou` treimi din „pl`]ile
suplimentare“ oferite de rom=nii
interna]i intr` \n buzunarele
medicilor [i ale asistentelor,
relev` un sondaj CPSS.

Una din zece persoane recunoa[te c` medicul
sau asistentele medicale au pretins \n mod direct
bani sau cadouri. |n opinia majorit`]ii (60%),
leacul \mpotriva [p`gii care paraziteaz` sistemul
de s`n`tate ar fi cre[terea salariilor personalului
medical. ■

DA: 37,63% 
NU: 62,37%

Alba-neagra Vodafone

Premian]ii lui B`sescu
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SIE \l vrea 
pe Ohanesian
dup` gratii

La DIICOT a fost \nregistrat` o
pl=ngere penal` prin care jurna-
listul este acuzat de culegerea
ilegal` [i difuzarea unor date
strict secrete. Cu aceast`
ocazie, spionii no[tri se de-
conspir` recunosc=nd veridici-
tatea „Raportului Ohanesian“.

Concret, ziaristul a postat pe Internet [i a
trimis pe e-mail la diverse institu]ii publice [i
la al]i colegi din pres` un documentar intitulat
„Raportul Ohanesian“ \n care prezint` date despre
fo[ti [i actuali angaja]i din SIE [i fotografii ale
unor sedii care ar apar]ine acestui serviciu de
informa]ii. ■

|n urma uria[ei campanii publicitare, abona]ii Vodafone
au luat cu asalt site-ul pe care biletele se vindeau on-
line Numai c` au avut surpriza s` nu-[i poat` rezerva
locuri dec=t \n sectoarele cele mai proaste, \n ciuda
regulamentului din promo]ia tr=mbi]at` de operatorul
de telefonie Surprizele nu s-au \ncheiat aici 
Serverele pe care era g`zduit site-ul au picat, v=nzarea
a fost blocat`, unele rezerv`ri au fost anulate 

Defec]iunea s-a remediat dup` ce site-ul a fost
mutat pe un server interna]ional, ceea ce trebuia f`cut
\nc` de la \nceput, conform contractului dintre Events,
Diverta [i Vodafone Numai c` au fost alese dou`
site-uri rom=ne[ti din familia RTC, de care apar]ine 
[i Diverta Calvarul fanilor nu s-a \ncheiat pentru c`
ace[tia, de[i au pl`tit, nu au putut intra \n posesia
biletelor Dar, cu toate acestea, au dat drumul la noi
v=nz`ri de bilete, astfel c` pe pia]` exist` acum 57.000
de tichete pentru concertul din 17 iulie Companiile
implicate \n aceast` b`taie de joc, pe bani serio[i, s-au
mul]umit s` cear` scuze f`r` \ns` a rezolva problemele
sau a r`spunde r`spicat la \ntreb`ri 

Fanii vor s` sesizeze Protec]ia Consumatorului

3,3414 llei

2,4704 llei

Îl va suspenda Parlamentul 
pe B`sescu, dup` ce acesta a anun]at

c` \n acest caz va demisiona?
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{tie B`sescu
pentru cine
lucreaz`?
Victor RRONCEA

S`pt`m=na
trecut`,
pre[edintele
Rom=niei 
a semnat ca
primarul o serie
de decrete
pentru
decorarea 
cu Ordine
ale Rom=niei 
a peste 150 
de persoane,
acreditate 
cu „merite
diplomatice“. 

Pentru popor. Poporul rom=n, dac` e s` ne
lu`m dup` mult-mediatizatul s`u interviu din
„Cotidianul“. Acesta este \ns` discursul oficial al
pre[edintelui Traian B`sescu, bun tocmai „pentru
popor“. Dac` \i lu`m \ns` la puricat ac]iunile [i
personalul de la Cotroceni s-ar putea s` constat`m
cu totul [i cu totul altceva. {i anume c` B`sescu
deserve[te o \ntreag` brigad` de anti-rom=ni.

S`pt`m=na trecut`, pre[edintele Rom=niei a
semnat ca primarul o serie de decrete pentru
decorarea cu Ordine ale Rom=niei a peste 150
de persoane, acreditate cu „merite diplomatice“.
Cap de list`, \n grad de Mare Ofi]er, Mihai R`zvan
Ungureanu, ex-ministrul, „\n semn de \nalt` apreciere
pentru activitatea remarcabil` desf`[urat` la
conducerea MAE“. Activitatea sa „remarcabil`“
a dus \ns` la abandonarea rom=nilor de pretutindeni,
printre multe alte dosare pierdute, cum ar fi rela]ia
Rom=niei cu R`s`ritul sau Marea Neagr`. L`s=nd
deoparte e[ecurile lamentabile \nregistrate de
istoria diploma]iei rom=ne[ti pe perioada ministeriatului
lui Ungureanu, notate de at=tea ori de ZIUA,
observ`m [i alte persoane „remarcabile“ pe lista
decora]ilor. Num`rul doi, fostul ministru al MAE,
Andrei Ple[u. Care sunt \ns` „meritele“ sale
diplomatice? |nsu[i Ple[u, \n amintirile sale despre
perioada petrecut` \n Aleea Alexandru, recunoa[te
c` atunci c=nd era ministru nu a reu[it nici m`car
s` primeasc` o omlet` cald` pe birou... |n rest,
nu lipsesc diploma]i cu diverse grade, de la
referen]i p=n` la... aghiotantul lui Ungureanu,
Cornel Feru]`, omul cu ]ucalul, sau, din aceea[i
categorie, favorita lui Ple[u, Elena {tefoi. |ns`,
printre decora]i, \n grad de Ofi]er, o remarc`m
pe Irina Donciu. Nimeni alta dec=t autoarea princi-
pal` a proiectului de \nstr`inare a averii Funda-
]iei Gojdu c`tre Ungaria, un act calificat de
mul]i comentatori drept tr`dare na]ional`. E drept,
ceva „merite diplomatice“ sunt de constatat,
\ns` pentru un stat str`in.

Nu mai pu]in ciudat este \ns` faptul c` \n
Cancelaria Ordinelor de la Cotroceni se afl` [i
ast`zi un turn`tor dovedit al Securit`]ii, Iustin
Marchi[, ca o pat` m=zgoas` pe ideea valorilor
morale pe care trebuie s` le reprezinte cei care
confer` cele mai \nalte distinc]ii ale statului rom=n.
Tot a[a cum \n Comisia Tism`neanu fiin]eaz` \nc`
un alt colaborator de frunte al Securit`]ii, fost
purt`tor a dou` nume conspirative, potrivit CNSAS:
istoricul Mihnea Berindei.

Apoi \i avem pe arhi-cunoscu]ii H.R. Patapievici
[i Mircea Mih`ie[, care scuip` regulat pe Rom=nia,
reprezent=nd, culmea!, Institutul Cultural Rom=n
patronat de pre[edintele Rom=niei. Mai mult:
de-a dreapta [i de-a st=nga lui B`sescu stau doi
consilieri, din categoria colaboratorilor dilematici,
care nu preget` s` def`imeze simbolurile na]ionale
ale Rom=niei ori de c=te ori au prilejul. De exemplu,
\n viziunea lui Teodor Baconsky - care, ca [i
al]i angaja]i ai Administra]iei Preziden]iale, este
[i consilier [i comentator politic - Biserica Ortodox`
Rom=n`, imaginat` ca „un soare negru“, s-a
comportat [i dup` 1989 cu „obedien]` fa]` de
puterea secular`“, manifestat` „la cotele pe care
colaborarea cu regimul bol[evic le consacrase
deja ca norm`“. Evident, Baconsky „uit`“ sutele
de prela]i-martiri c`zu]i pentru credin]` \n perioada
„colabor`rii“.

Ca o ultim` „achizi]ie“ cotrocenist`, vine
tare din urm` Cristian Preda. Dup` c=teva
g`uri mai mici la „{tiin]e Politice“, Preda a patronat
o gaur` serioas` de la bugetul statului, de un
milion de euro, pentru „Summitul Francofoniei“,
pentru ca apoi s` devin` brusc consilier preziden]ial
pe probleme de educa]ie. Mi-e team` \ns` c`
educa]ia pe care o va promova el nu va fi
tocmai rom=neasc`, av=nd \n vedere una din
priorit`]ile lui, publicat` (tot) \n „Dilema“: „Eminescu
trebuie contestat [i demitizat, dar nu pentru
rudimentele sale de g=ndire politic`. Din acest
punct de vedere, el e realmente nul. Nu ai obiect.“

Acesta s` fie „poporul“ lui B`sescu? ■

Înc`lzirea global`
love[te mai ales
lumea a treia

Schimb`rile climaterice
ad=ncesc pr`pastia dintre Nordul
industrializat [i Sudul pauper.

Statele industrializate, principalele produc`toare
de gaze cu efect de ser`, sunt mult mai bine
preg`tite s` gestioneze fenomenele asociate
\nc`lzirii globale. ■
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