
Vine lustra]ia!
FF`̀rr`̀  nniiccii  oo  lleegg`̀ttuurr`̀  ccuu  BB`̀sseessccuu

CCuuvv..  IIooaann  ddee  llaa  LLaavvrraa  VVeecchhee;;  
SSff..  SSffiinn]]iitt  MMuucceenniicc  PPaaffnnuuttiiee..  

„Nu este exclus ca, potrivit unui proverb, c=nd doi
se ceart` al treilea s` c=[tige. De pe urma partidei de

box politic B`sescu-T`riceanu ar putea profita
George Becali“ - Suddeutsche Zeitung

{eful Asocia]iei Cluburilor de Noapte
din Serbia, Slavoljub Veljkovic,
amenin]̀  parlamentarii cu publicarea
numelor tuturor politicienilor influen]i
care au pl̀ tit pentru servicii sexuale,
dac  ̀legea pentru legalizarea
prostitu]iei nu va fi adoptat̀ ,
informeaz  ̀DPA, citat̀  de Mediafax. 

Acesta a declarat pentru presa local` din
Belgrad c` mul]i politicieni pl`tesc \n mod obi[nuit
pentru sex [i tot ace[ti politicieni ipocri]i
refuz` s` legalizeze prostitu]ia care le poate oferi

femeilor [i b`rba]ilor din Serbia ce practic`
aceast` meserie asigur`ri de via]` [i s`n`tate,
dar [i condi]ii mai bune de munc`. Veljkovic
conduce Asocia]ia Cluburilor de Noapte din
Serbia, din care fac parte 130 de patroni de
cluburi. |mpreun` cu o echip` de juri[ti,
ace[tia au pus la punct [i au \naintat Parlamentului
propunerea de legalizare a prostitu]iei. Asocia]ia
a anun]at deja c` prostituatele vor organiza un
protest \n fa]a cl`dirii Guvernului din Belgrad,
dac` parlamentarii vor continua s` ignore propunerea
Legislativ`. ■ ((AA..HH..))
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Explodeaz`
deficitul

Deficitul de cont curent pe
primele dou` luni din 2007 s-a
„umflat“ de aproape 3 ori fa]` de
aceea[i perioad` a anului trecut.
Standard & Poor’s avertizeaz` c`
ne pa[te supra\nc`lzirea
economic`

„Umflarea“ deficitului de cont curent s-a
datorat, \n principal, dubl`rii soldului negativ
al balan]ei comerciale cu bunuri, a anun]at ieri
Banca Na]ional` a Rom=niei.  ■..  

DA: 44,21% 
NU: 55,79%

{antaj sexual la parlamentari
pentru legalizarea prostitu]iei
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A murit regina Hong Kong-ului

Nina Wang, cea mai bogat` femei din
Asia, care avea o avere de peste patru
miliarde de dolari, a murit la v=rsta de
69 de ani, \n urma unui cancer ovarian. 

Totul la acea femeie insufla putere: nu ap`rea \n
public dec=t \nso]it` de 50 de g`rzi de corp, iar aspectul
s`u cel pu]in original (rochii tradi]ionale [i codi]e,
de[i avea 69 de ani) i-a adus at=t simpatia publicului
c=t [i porecla unui personaj de desene animate:
„Little Sweetie“. Nina a mo[tenit averea de la so]ul ei,
Teddy Wang. Acesta a fost declarat oficial mort \n 1999,
la nou` ani de c=nd a fost r`pit. De[i familia sa a
pl`tit o recompens` de 33 de milioane de dolari, b`rbatul
nu a mai fost g`sit niciodat`. Teddy Wang mai fusese
r`pit o dat`, s-a pl`tit o recompens` de c=teva
milioane de dolari, dup` care a fost g`sit dup` mai
multe zile legat fedele[ \ntr-un frigider. Nu se [tie
cine a mo[tenit imensa avere, presa local` anun]=nd
c` exist` un singur mo[tenitor misterios. Exist` voci
care sus]in c` ar fi vorba chiar despre ghicitorul ei
personal.

■ Monica BIC~

Generalul Ion Mihai Pacepa continu` demersul s`u de
cur`]are a clasei politice rom=ne[ti [i a societ`]ii,
sus]in=nd urgen]a adopt`rii unei legi a lustra]iei 
� Imediat dup` publicarea dezv`luirilor lui Pacepa, ZIUA
a lansat o dezbatere public` pe marginea unui proces
similar, dup` model polonez � Peste 700 de intelectuali,
ONG-uri [i sindicate [i-au exprimat sprijinul pentru
adoptarea unei asemenea legi � |n Polonia peste 1800 de
fo[ti ofi]eri ai poli]iei politice comuniste au fost nevoi]i
s`-[i p`r`seasc` func]iile pe care le ocupau � |n Rom=nia
se ridic` osanale fostei Securit`]i [i celui mai odios
securist din istoria spionajului rom=nesc: Nicolae Ple[i]`
((ffoottoo)) � El a devenit faimos pentru barbarismul cu care a
terorizat diziden]ii politici, iar modul s`u odios de ac]iune l-a
sc=rbit p=n` [i pe Ceau[escu � |n timp ce Ple[i]` este de-a
dreptul glorificat, generalul Pacepa continu` s` fie denigrat 
� Autorit`]ile refuz` s` aplice \n totalitate sentin]a
definitiv` prin care Pacepa a fost reabilitat � Nici p=n`
azi, fostul [ef adjunct al DIE nu [i-a recuperat nici
cet`]enia, nici averea confiscat` de comuni[ti

33,,33229988  lleeii

22,,44446699  lleeii
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Va fi suspendat B`sescu
dup` discursul de mar]i?

Pariul meu
SSoorriinn  RROO{{CCAA  SSTT~~NNEESSCCUU

Parlamentul
este [i mai
legitim dec=t
pre[edintele,
pentru c`, \n
ansamblul lui, a
beneficiat de
mai multe
voturi ale
popula]iei. Iar
pre[edintele
legitim ales nu
este legitim
pentru
totdeauna. {i \n
orice condi]ii. 

Ast`zi se decide soarta pre[edintelui. Dac` va
fi suspendat, \n cinci minute el \[i va da demisia.
La trei luni de la publicarea suspend`rii \n Monitorul
Oficial, vor avea loc alegeri preziden]iale anticipate.
|ntre timp, [eful Senatului va fi pre[edinte interimar
[i va fi silit s` \nlocuiasc` \ntreaga echip` de la
Cotroceni. Este de presupus c` alegerile se vor
consuma \n dou` runde. Abia dup` aceea vom
cunoa[te numele [efului statului pentru viitorii cinci
ani. Sau, Doamne fere[te, pentru mai pu]in, dac`
din nou ne vom confrunta cu o criz` politic` de
mari propor]ii. Ast`zi sunt obligat fa]` de cititori,
dup` ce le-am servit at=tea [i at=tea scenarii politice,
s` am curajul unui pariu definitiv cu ace[tia. Sunt
primul analist care a anun]at c` nu vom avea
anticipate parlamentare dar c` s-ar putea s` avem
anticipate preziden]iale. Am [i sus]inut, de asemenea,
teza conform c`reia, din momentul \n care
B`secu a intrat \n conflict cu cea mai important`
institu]ie democratic`, Parlamentul Rom=niei,
suspendarea sa era, mai devreme sau mai t=rziu,
inevitabil`. Mai mult, am creditat aceast` ipotez`,
prognoz=nd, cu niciun fel de marj` de eroare,
intervalul de timp \n care urma s` se produc`. |n
urm` cu mai bine de o lun`, am anun]at intervalul
7-19 aprilie. {i iat` c` ast`zi este 19 aprilie. |n
timp ce mul]i al]i anali[ti [i-au exprimat \ndoielile
\n privin]a suspend`rii, eu am crezut c` sunt \ntrunite
toate condi]iile pentru ca deputa]ii [i senatorii s`-
i refuze lui B`sescu dreptul de a mai sta \n fruntea
statului. O parantez`: Parlamentul este [i mai legitim
dec=t pre[edintele, pentru c`, \n ansamblul lui, a
beneficiat de mai multe voturi ale popula]iei. Iar
pre[edintele legitim ales nu este legitim pentru
totdeauna. {i \n orice condi]ii. Dac` se urc` pe
pere]i, devine ilegimit. {i s-a urcat. |n fine, \n acest
ziar, [i nu \n altul, a fost pentru prima dat`
lansat` ipoteza demisiei pre[edintelui. {i iat` c`
exist` toate premizele ca acest fapt f`r` precedent
s` se \nt=mple. Fiindc` ast`zi este ultima zi c=nd
pot \ncheia marile pariuri cu cititorii Ziarului ZIUA,
o voi face cu \ndr`zneal`. Sper, [i cu \n]elepciune.

|ntruc=t, \ncep=nd din a doua parte a anului
precedent [i p=n` recent, \ntr-o form` sau alta,
Parlamentul Rom=niei a mai avut ocazia s -̀[i precizeze
pozi]ia \n raport cu pre[edintele ori cu op]iunile
acestuia, pentru mine este clar c` circa dou` treimi
dintre reprezentan]ii forumului legislativ au devenit
anti-B`sescu. Motivele sunt diverse. Dar rezultatul
este acela[i. Ceea ce m` \ndrept`]e[te s` cred c`
nu va fi niciun fel de problem` ca suspendarea
sa s` fie votat` de c`tre jum`tate plus unu dintre
parlamentari. Cu bilele la vedere sau nu. Dac`
niciunul dintre reprezentan]ii PSD, PRM [i PC
nu defecteaz`, a[a cum sper` partizanii lui B`sescu,
atunci nu ar mai fi necesare dec=t opt voturi pentru
ca [eful statului s` fie suspendat. Primul pariu pe
care \l pun este c` vor fi mult mai multe voturi
pentru suspendare dec=t este necesar. M-am contrazis
cu mai mul]i anali[ti atunci c=nd am pus \n discu]ie
con]inutul interviului care sugera c` B`sescu \[i
va da demisia. Eu am pledat pentru demisie. Ultima
sa interven]ie m-a confirmat. Dup` demisia lui
B`sescu, urmeaz` alegerile. Al doilea pariu pe care
\l pun este c` B`sescu, dac` va candida - ceva
\mi spune c` nu - nu va c=[tiga. {i, \n fine, mai
pun pariul c` viitorul pre[edinte al Rom=niei nu
va fi „juc`tor“ [i nici nu va avea aceast` preten]ie.
Alegerile preziden]iale anticipate vor fi c=[tigate,
\ns`, abia \n turul doi. Indiferent de candidat. {i
se vor caracteriza printr-un mare absenteism. Viitorul
[ef de stat va fi nu un „libero“, ci reprezentantul
unuia dintre cele mai importante partide. Sau al
unei coali]ii formale sau informale care se va constitui
cu acest prilej. Deci adio, Traiane!  ■

Acuza]i de omor 

Procurorul special Robert Dean
consider` c` jandarmii români
din Kosovo se fac vinova]i de
moartea a doi albanezi, dar nu
are probe sau martori

Tr`g`torii Unit`]ii de Poli]ie Rom=ne sunt
responsabili de r`nirea mortal` a dou` persoane,
afirm` Dean. Raportul nu prezint` \ns` dovezi
asupra responsabilit`]ii individuale a militarilor. 

Din raport lipsesc elementele de prob` [i
martorii, arat` Ministerul Internelor [i Reformei
Administra]iei.  ■
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