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„PSD c=[tig` la teme precum pensiile,
dar trebuie s` se concentreze asupra

familiei [i combaterii corup]iei“ -
Strategia electoral` a PSD

Ac]ionarii Fondului Proprietatea
vor discuta \n Adunarea General`
a Ac]ionarilor, convocat` pentru
25 septembrie, situa]iile
financiare aferente anului trecut
[i distribuirea dividendului, \n
valoare brut` de 0,002533334 lei
pe ac]iune, informeaz` Mediafax. 

Pre[edintele Consiliului de Supraveghere al
Fondului, Alexandru P`unescu, a declarat c`
alocarea dividendelor, \n sum` de circa 36 milioane
de lei, ar putea avea loc \n octombrie sau
noiembrie. |n prezent, aproximativ 97% din capitalul
Fondului Proprietatea se afl` \nc` la stat, sub
administrarea Ministerului Economiei [i Finan]elor,

restul de 3% fiind distribuit proprietarilor deposeda]i
abuziv \n perioada regimului comunist. Tot \n
aceea[i adunare se va discuta posibilitatea ca
Fondul s` fie autorizat s` emit` obliga]iuni \n
condi]iile legii, aceasta fiind una dintre prevederile
noului act constitutiv al societ`]ii.

La \nceputul lunii august, Fondul Proprietatea
avea 3.457 de ac]ionari. Pe ordinea de zi a
AGA se afl` [i discutarea bugetului de venituri
[i cheltuieli pentru acest an, veniturile estimate
de P`unescu fiind de peste 200 milioane lei. P=n`
la sf=r[itul lunii iunie, Fondul Proprietatea a
\ncasat dividende de 216 milioane de lei, aferente
participa]iilor la companiile aflate \n protofoliu,
cea mai mare parte, \n sum` de 137,44 milioane
de lei, fiind pentru 2006. ■ ((GG..MM..))
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Atacul lui Ghi]`
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Gogoa[a Proprietatea: 0,002533334 lei
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CEDO asaltat` 
de rom=ni

|n cursul anului 2006, CEDO a
\nregistrat 4583 de pl=ngeri ale
rom=nilor u Guvernul de la
Bucure[ti a pl`tit desp`gubiri de
peste 4,5 milioane de euro c`tre
rom=nii leza]i \n drepturile lor.

Judec`torii acestei |nalte Cur]i au condamnat
anul trecut Guvernul de la Bucure[ti \n 73 de cauze,
iar anul acesta deja s-au pronun]at \n 43 de
dosare privind reclama]ii ale cet`]enilor rom=ni. La
sf=r[itul anului 2006, Agentul Guvernamental -
reprezentantul statului \n fa]a Cur]ii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg -
avertiza c` finalul acestui an se anun]` a fi unul
cov=r[itor \n sentin]e favorabile fo[tilor proprietari,
care nu [i-au putut recupera imobilele na]ionalizate,
revendicate \n instan]ele rom=ne.  ■

Sebastian Ghi]` trage sforile pentru a
pune m=na pe un contract privind
implementarea unor servicii informatice
� Na[ al lui Codru] {ere[ [i membru al
Partidului Conservator, Ghi]` este
ajutat \n aceast` afacere de deputatul
PNL de Ia[i, Relu Fenechiu, prin
intermediul unei firme controlate de
acesta � Pentru a \nh`]a banii, patronul
de la „Asesoft“ exercit`, prin
intermediari, presiuni asupra
conducerii CONPET SA, respectiv la
adresa directorului general Liviu Ila[ 
� Omul de afaceri prahovean este
abonat la contracte grase pe bani
publici � Sebastian Ghi]` a prejudiciat
Consiliul Jude]ean Prahova cu aproape
un milion de euro � Pe numele s`u au
fost deschise mai multe dosare penale
� Acestea \ns` au fost mu[amalizate de
procurori datorit` rela]iilor [i sprijinului
politic de care Ghi]` beneficiaz`
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Este Hagi un
antrenor competent?
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Cumnatul
Loteriei 

Cumnatul directoarei Loteriei
Rom=ne a c=[tigat la 6 din 49 
aproximativ 500 de milioane de
lei. 

La postul de televiziune OTV a fost difuzat,
miercuri sear`, un mesaj anonim \n care se preciza
c` o rud` de-a Lilianei Ghervasuc, directoarea
Loteriei Rom=ne, a c=[tigat 500 de milioane de
lei la jocul de noroc 6 din 49. ZIUA a verificat
informa]ia care s-a dovedit a fi una real`.  ■

�eveniment pag. 4

Proiect 
pentru [tergerea
condamn`rilor
politice

Ministrul Justi]iei a prezentat
proiectul de lege privind
anularea condamn`rilor cu
caracter politic [i m`surilor
administrative asimilate acestora
pronun]ate \n perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989.  ■
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Criz` sau blocaj?
Zoe PETRE

Oric=te alte
p`cate ar avea
Guvernul
T`riceanu,
acesta r`m=ne
ini]iatorul noilor
legi, tratate
p=n` alalt`ieri
cu o ciudat`
discre]ie, \n
pofida (sau
datorit`)
faptului c` ele
reprezint` o
viziune liberal`.

E clar, PSD-baz` s-a enervat pentru c` preconizata
m`rire a pensiilor se contabilizeaz` la PNL. A[a
c`, \n loc s` se supere pe pre[edintele B`sescu -
a c`rui interven]ie intempestiv` a f`cut ca problema
pensiilor s` fie perceput` drept un nou episod al
b`t`liei \ntre cele dou` palate, cu victoria Victoriei,
ca s` zic a[a - \i face pre[edintelui jocul [i
devine amenin]`tor pentru PNL. 

|n bun` politic`, dl. T`riceanu declar` sec c`
PNL nu se va asocia cu PSD la guvernare, prefer=nd
opozi]ia acestei leg`turi boln`vicioase, a[a c` dl.
Geoan` a[teapt` acum dividendele serviciului politic
pe care i-l ofer` dlui B`sescu \n cruciada sa anti-
liberal`. S`-mi fie iertat dac` observ c` refuzul
pre[edintelui PNL n-a suscitat \n comentariile media
nici a suta parte din elanul demascator care a
denun]at \n ultimele luni pretinsa colaborare ocult`
PNL-PSD: aceast` discre]ie v`de[te at=t de flagrant
caracterul propagandistic al alega]iei la care m`
refer \nc=t nici nu mai merit` s` insist. 

Pentru dl. B`sescu, pe de-alt` parte, propunerea
dlui Geoan` e cam otr`vit`: pre[edintele a \nt`r=tat
prea tare \n paguba primului ministru opinia public`
ostil` PSD pentru ca acum s` accepte - fie [i juc=nd
din nou dramoleta victimei inocente a Parlamentului
tic`lo[it - o coabitare pe care \ns`[i firea lui de
mascul alfa i-o interzice. 

Ce va ie[i de-aici, mi-e greu s` prev`d,
\nafara unui nou blocaj politic [i legislativ. Ce-ar
fi \ns` s` \ncerc`m o lectur` ipotetic` a evenimentelor
av=nd blocajul drept cuv=nt-cheie? |n parlament,
a ajuns la scaden]` dezbaterea proiectelor de legi
asupra informa]iilor, contra-informa]iilor [i serviciilor
aferente (PL 324-326). Oric=te alte p`cate ar avea
Guvernul T`riceanu, acesta r`m=ne ini]iatorul noilor
legi, tratate p=n` alalt`ieri cu o ciudat` discre]ie,
\n pofida (sau datorit`) faptului c` ele reprezint`
o viziune liberal` - \n cel mai larg sens al termenului
- asupra locului [i rolului serviciilor de informa]ii
\ntr-un stat modern. |ntrerupt` mai degrab`
confuz [i a[a-zis echidistant pe tema proasp`t` a
Autorit`]ii de Interceptare, t`cerea general`
asupra unui subiect care inflameaz` deobicei
dezbaterea public` nu mai pare bizar`, ci perfect
explicabil`: vezi paragraful anterior.

Parlamentarii PSD [i PRM, \ndr`gosti]i de
proiectele Pl`tic` Vidovici&Timofte, nu v`d cu ochi
buni proiectele actualului guvern. Din Dealul
Cotrocenilor privirea e \nc` [i mai piezi[e, c=t`
vreme pre[edintele B`sescu [i-a angajat onoarea
de partea proiectelor de semn contrar sus]inute
de SRI [i de SIE. Iar parlamentarii PD [i PLD,
acoperi]i sau descoperi]i, n-au nici de ce, nici
cum s` deroge de la imperativele preziden]iale, 

A[a c` o criz` de guvern ar fi numai bun`
pentru a \nghe]a dezbaterea pe aceast` tem` f`r`
ca vreunul dintre adversarii proiectelor depuse
de guvern s` fie nevoit s` declare c` dore[te din
toat` inima ca serviciile de informa]ii s` fac` afaceri
pe picior sau anchete ca pe vremea Odiosului.
V` aminti]i, desigur, c` proiectul cel`lalt - cel sus]inut
de pre[edinte \n vremea c=nd nu-[i redefinise
\nc` profilul politic ca mare lupt`tor anti-comunist
[i anti-securist - d`dea liber serviciilor [i la
afaceri extra-bugetare, [i la anchete extra-justi]ie.
Eu n-am uitat, dac` n-ar fi dec=t pentru faptul c`
\ncerc`ri de a promova asemenea idei au existat
[i pe vremea c=nd lucram \n echipa pre[edintelui
Constantinescu. Doar c` pre[edintele meu i-a dat
pe u[` afar` pe sus]in`torii lor, cu proiecte cu
tot.   ■
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