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�Bun` ziua, domnul Stolojan! S`n`tos, sper! 
V` doresc mult` s`n`tate, s` nu-l mai face]i s` pl=ng` pe...� 

- Puiu Ha[otti, discurs la mo]iune

Chestorul Gheorghe Popa este
noul [ef al Poli]iei Rom=ne, dup`
ce decizia de numire \n func]ie,
semnat` de premierul C`lin
Popescu T`riceanu, a fost
publicat` ieri \n Monitorul Oficial. 

Ministrul Internelor [i Reformei Administrative,
Cristian David, l-a nominalizat, \n 28 august,
pe chestorul de poli]ie Gheorghe Popa pentru
func]ia de inspector general al Poli]iei Rom=ne,
dup` ce Chestorul Valentin F`tuloiu a fost desemnat
ministru-consilier \n misiunea diplomatic` a
Rom=niei de la Washinghton. Gheorghe Popa
a ocupat, din aprilie 2005, func]ia de adjunct
al Inspectorului General al Poli]iei Rom=ne, \ntre

2004 [i 2005 a fost directorul Institutului de
Criminalistic` din IGPR, iar timp de doi ani (2002
- 2004) a fost [eful Serviciului de Investiga]ii
Criminale la Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului
D=mbovi]a. Noul [ef al Poli]iei Rom=ne este
expert criminalist autorizat la Ministerul Justi]iei
\n domeniile traseologie, balistic`, dactiloscopie,
grafic` [i a absolvit cursuri postuniversitare de
Specializarea \n Psihopedagogie (2001 - 2002).
De asemenea, \ntre 1998 - 2002 a ob]inut doctoratul
\n {tiin]e Juridice - Specializarea Criminalistic`,
distinc]ia �Cum Laudae�, dup` ce \n prealabil
absolvise cursurile postuniversitare de specializare
\n Criminalistic`, iar \ntre 1990 [i 1994 Facultatea
de Drept, Specializarea Drept din cadrul Universit`]ii
Bucure[ti. n ((OO..RR..))
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Pepeni
pentru
victime

O v`duv` din Irak 
a primit unul dintre
pepenii distribui]i de
mili]iile [iite din Bagdad
victimelor violen]elor
din Capital`. 

Printre cele mai recente victime
ale insurgen]ilor s-a num`rat [i am-
basadorul polonez \n Irak, care a fost
r`nit \n urma unei explozii produse
ieri la Bagdad. Surse din cadrul Poli]iei
au afirmat c` un civil a fost ucis [i
alte cinci persoane au fost r`nite dup`
ce un convoi format din trei ma[ini
ale Ambasadei poloneze a fost vizat
de trei bombe separate \n cartierul
Arasat. n ((MM.. BBIICC~~))
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C`lin Popescu
Highlander.
{i un rudotel
pentru B`sescu
Roxana IIORDACHE

ZIUA le-a stricat ziua trep`du[ilor de
culise. Ieri, \nainte de ora prev`zut` pentru
dezbaterea mo]iunii de cenzur`, informa]ia difuzat`
live de directorul ziarului, Sorin Ro[ca St`nescu,
pe Antena 3, a fost bomba care le-a explodat
\n fa]` celor ce nu s-au dat \n l`turi de la nici
un compromis pentru a se vedea (\napoi) la
putere. Sub form` de FSN. SRS a informat
deopotriv` opinia public` [i marea majoritate a
parlamentarilor care habar n-aveau despre \ntocmirea
unui protocol \ntre PSD [i PD, cu acordul
pre[edintelui Traian B`sescu.

Politicianismul fariseic al [efului statului, [i
al actualilor lideri PD [i PSD s-a dat \n vileag.
Adic`, una clameaz` [i alta lucreaz` pe la
spate. Zice B`sescu [i \l \ng=n` bocii: PSD,
inamicul public num`rul unu, care sus]ine din
umbr` Guvernul PNL. At=t de tare \nc=t bag`
mo]iune de cenzur`. Iar PD se raliaz`. Mai zic
ei: cei 322 de parlamentari care au votat suspendarea
pre[edintelui ]`rii sunt ni[te nemernici, care
trebuie epura]i. S-a dovedit c`, de fapt, B`sescu
[i PD ar fi dat orice ca m`car 232 din 322 s`
voteze pentru mo]iunea PSD.

Interesele ]`rii au fost uitate prin c=rciumi
[i palate. Li s-a rupt b`ie]ilor de priorit`]ile
na]ionale. Bugetul na]ional, alegerile europarlamentare,
summitul NATO pe care ]ara noastr` \l va g`zdui
\n Capital`, absorb]ia de fonduri comunitare,
anticorup]ia, emanciparea economicului de politic
[i dezinterven]ia politicului \n economic, preocup`ri
ale Guvernului T`riceanu, pe care le-a urm`rit
\n ciuda presiunilor infernale la care a fost supus.
[i opozi]ia le-a ignorat.

PSD [i PD sunt la ora actual` \ntr-o situa]ie
mai mult dec=t penibil`. Aceste partide s-au f`cut
de r=s \n fa]a propriilor electorate. PSD, prin
prostitu]ia cu PD \n favoarea pre[edintelui B`sescu,
dup` ce, doar cu c=teva luni \n urm`, ini]iase
suspendarea pre[edintelui B`sescu [i sus]inuse
Guvernul T`riceanu f`r` PD. De asemenea, e de
presupus c` PSD are [i aleg`tori mai eleva]i
dec=t bie]i manipula]i. Anume, oameni cu sincer`
convingere de st=nga [i care chiar ar vrea s`
vad` la PSD o doctrin` modern` a st=ngii, gen
Tony Blair, nu vechea propagand` comunistoid`
sus]inut` asear` \n Parlament de Dan Mircea
Popescu: pentru care ar fi votat [i Ceau[escu,
gen �redistribu]ia dup` nevoi�. |n orice caz, cum
anticipam, Mircea Geoan` e terminat. Mo]iunea
a picat. [i cu ea, Mircea.

PD s-a f`cut [i mai de r=s dec=t PSD. Pentru
c` a votat \mpotriva propriilor mini[tri din primul
Cabinet T`riceanu, care au fost desfiin]a]i \n
mo]iune. {i a votat \mpotriva guvernului de
dreapta criticat de PSD. Discursul deputatului
R`dulescu \mpotriva PNL a fost \n stilul dela]iunilor
de pe vremea \n care d`dea note informative
la Securitate. Iar azi are tupeul tipic PD de a
se pretinde pentru lustra]ie. La fel, personaje
ca Boureanu, cei mai \nver[una]i du[mani anti-
liberali, dar care f`r` PNL n-ar fi pupat \n veci
Parlamentul. O prioritate a PNL va trebui s`
fie interzicerea migra]iei politice sub sanc]iunea
excluderii din Parlament.

Evident, \ns`, c` premierul C`lin T`riceanu,
guvernul [i partidul lui n-au motive de triumfalism.
Au de trecut testul bugetului, iar pre[edintele
B`sescu, \n fixa]ia lui, va c`uta s` fac` totul
pentru sabotarea Guvernului, la care [eful statului
a instigat curat constitu]ional cu o sear`
\nainte de mo]iune, atunci c=nd a \ndemnat PSD
[i PD s` nu voteze nici un proiect guvernamental.
Despre datoriile Guvernului T`riceanu, cu proxima
ocazie. n

Trece mo]iunea?

�Rom=nii fur`,
evreii 
vor s` ne ocupe� 

Maghiarii antisemi]i [i antirom=ni
din Transilvania se produc \n
spa]iul public f`r` a fi sanc]iona]i
de Poli]ie, CNCD, CNA sau CRP.

Un grup de maghiari, cet`]eni rom=ni, ac]ioneaz`
de multe luni pentru destabilizarea ordinii [i incit`
la xenofobie [i antisemitism. Extremismele lor
sunt g`zduite cu o bun`voin]` \n unele publica]ii
maghiare din Transilvania. n

Sinescu audiat
pentru moartea
Patriarhului
Teoctist

Medicii care au efectuat opera]ia de prostat`
\n urma c`reia P`rintele Patriarh Teoctist a dece-
dat vor fi audia]i la Comisia de disciplin` a Colegiului
Medicilor din Rom=nia, a anun]at ieri Realitatea
TV. Chirurgului Ioanel Sinescu, de la Clinica
Fundeni [i doctorului Dan Tulbure, medicul care
a efectuat anestezia, le vor fi prezentate dosarele
\ntocmite de comisiile de exper]i. La sesizarea
Asocia]iei Civic Media poli]i[tii au deschis la r=ndul
lor un dosar de cercetare. n ((AA..OO..))
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Geoan` le-a spus parlamentarilor s`i, ieri diminea]`, c` orice
negociere cu PNL a e[uat " �Tocmai am \nchis telefonul cu
premierul [i a spus c` nu face nici o \n]elegere cu noi de
teama lui B`sescu� " El i-a informat pe pesedi[ti c` a f`cut
cu o sear` \nainte o \n]elegere scris` cu PD, semnat` de Boc
[i parafat` de B`sescu, care le garanteaz` c` \n zece zile
ajung la guvernare " Conform unor surse, \n]elegerea scris`
\n dublu exemplar e vizat` �De acord, Traian B`sescu� 
" Negociatorul Hrebenciuc le-a comunicat [i el colegilor de
partid c` liberalii au refuzat orice variant` de colaborare 
" V`c`roiu a recunoscut public c` a existat �o negociere, o
\n]elegere�, a c`rei concluzie este legat` de formarea unui
�guvern de larg` respira]ie� " Cuv=ntul liderului PSD n-a avut,
\ns`, nici o valoare \n fa]a unor parlamentari precum Iliescu
care a votat, \n mod ostentativ, secret " |n ciuda str`daniilor,
Geoan`, Boc [i Stolojan n-au adunat dec=t 220 de voturi, de[i
calculaser` c` au 252 de adep]i " T`riceanu a fost salvat de
12 parlamentari care au ignorat linia partidului [i au folosit
bile negre \nvelite \n h=rtie alb` sau pastile de algocalmin 
" Pentru premier abia acum \ncepe greul: are de negociat 
cu tandemul PSD-PD Bugetul pe 2008 [i de \ndeplinit
promisiunea de m`rire a pensiilor \nc` de anul acesta, pe
care a f`cut-o de la tribuna Parlamentului

Premierul,
Guvernul [i
partidul lui n-au
motive de
triumfalism. Au
de trecut testul
bugetului, iar
pre[edintele va
c`uta s` fac`
totul pentru
sabotarea
Guvernului


