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Sf=ntul Sinod al BOR a contestat
ieri activitatea CNSAS [i
consider` c` acesta nu poate, \n
structura actual`, s` evalueze \n
mod nep`rtinitor activitatea
clericilor ortodoc[i. 

Mai mult, Sf=ntul Sinod va sesiza Senatul cu
privire la activitatea Colegiului, care este
acuzat de BOR c` este \n contradic]ie cu
legea [i manipuleaz` opinia public`. |n viziunea
BOR, verdictele date de CNSAS, \n cazurile
clericilor colaboratori ai Securit`]ii, seam`n`

cu ni[te asasinate morale, care se \ncadreaz`
\n campania de discreditare a Bisericii [i a
diminu`rii rolului ei \n societate. De aceea, o
Comisie de istorici a BOR va continua studiul
privind perioada comunist`, conform propriilor
criterii de analiz`. Membrii CNSAS au reac]ionat
diferit la auzul comunicatului venit din partea
Sf=ntului Sinod. Dac` Mircea Dinescu nu a p`rut
preocupat de acuzele aduse de Sf=ntul Sinod
la adresa Colegiului, Constantin Ticu Dumitrescu
s-a ar`tat dezam`git c` Biserica arunc` o anatem`
asupra CNSAS, f`r` a face distinc]ie \ntre membrii
s`i. ((CC.. AANNDDRREEII)) n
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Lansarea
tricourilor ro[ii

Mircea Geoan` \ncearc`
repornirea PSD la europar-
lamentare. �Ieri a fost ploaie, azi
a fost soare. Ieri a fost la mod`
portocaliul, azi este ro[ul�,
acesta a fost mesajul transmis
ieri, de Mircea Geoan`, la
lansarea candida]ilor PSD pentru
Parlamentul European. 

Sub \ndemnul �Pentru o Rom=nie puternic`
[i echitabil`�, liderii social-democra]i au \ncercat
s` insufle, prin discursurile rostite, o stare de
mobilizare general` [i de �repornire a motoarelor�.
Singurul lucru pe care l-au reu[it \ns` cu succes
a fost umplerea p=n` la refuz a s`lii �Ioan Cuza�
a Palatului Parlamentului - locul de desf`[urare
a marelui eveniment pesedist. n

B`sescu a anun]at asear` convocarea plebiscitului pentru
reformarea sistemului electoral pe 25 noiembrie, simultan cu
alegerile pentru Parlamentul European " Referendumul \l va
transforma pe B`sescu \ntr-un juc`tor activ \n sprijinul PD [i al
PLD " Dac` peste 50% dintre rom=ni vor veni la urne [i vor vota
pentru reform` \n varianta preziden]ial`, sistemul, asem`n`tor cu
cel prin care se aleg primarii, va avantaja partidele gen PD " �Dup`
cum o demonstreaz` realitatea din alte ]`ri \n care este folosit
sistemul majoritar cu dou` tururi de scrutin pot ap`rea situa]ii 
\n care partide ce se bucur` de voturile a 30-35% din aleg`tori
ajung s` c=[tige 60% din fotoliile parlamentare, iar partide care
ob]in 10-12% nici m`car nu intr` \n Parlament�, arat`
ProDemocra]ia (APD) " Guvernan]ii liberali vor s`-[i asume
r`spunderea \n Parlament pentru votul uninominal [i s`
trimit` legea spre promulgare p=n` pe 4 noiembrie 
" Varianta Guvernului [i a APD avantajeaz` partidele mici 
[i mijlocii " Planul lui B`sescu poate fi r`sturnat doar de el,
dac` promulg` Legea referendumului, sau de electorat, dac`
nu vine la referendum sau nu este de acord cu sistemul
propus de pre[edinte " |n aceast` situa]ie, sunt [anse mari
ca alegerile viitoare s` fie tot pe liste

3,3733 llei

2,3761 llei

Sunte]i de acord cu asumarea
r`spunderii Guvernului 

pentru votul uninominal

Trecem 
la ora de iarn`

Rom=nia trece la ora de iarn` 
\n noaptea de s=mb`t` spre
duminic`, ora 4.00 devenind 
ora 3.00. Aceasta este cea mai
lung` zi din an, conven]ional
av=nd 25 de ore. 

Orarul de iarn` va fi men]inut p=n` \n ultima
s=mb`t` din luna martie 2008, c=nd se va
trece din nou la ora de var`. |n noaptea de 27
spre 28 octombrie, trenurile vor trebui s` sta]ioneze
o or` \n g`ri pentru a respecta graficul de
circula]ie. n

Guvernul T`riceanu \[i angajeaz` r`spunderea
pentru Legea votului uninominal. Partidele parlamentare
vor sus]ine majoritar ini]iativa. |n scurt timp,
legea va intra, deci, \n vigoare. Cu toate acestea,
Absurdescu de la Cotroceni anun]` organizarea
unui referendum pe aceea[i tem`. Filosoful Gabriel
Liiceanu numea asemenea atitudine, �\ncremenire
\n proiect�. Adic` prostie.

Sau miza pe prostirea popula]iei. De fapt,
ini]iatorul a respins acum un an votul uninominal.
{i \l clameaz` doar pentru c` e popular. PD va
primi oricum sus]inerea grupurilor clientelare.
Demersul preziden]ial ascunde ipocrizia c` la
uninominal nepropor]ional, clamat pentru interesele
celor mul]i, propor]ia este de fapt \n favoarea
celor cu mul]i bani, fie c` sunt candida]i, fie c`
sunt sponsorii candida]ilor. Salubritatea, iluminatul
public, marmura, asfaltul, parcurile atribuite pentru
construc]ii, parc`rile, energia ieftin` [i bun` a
b`ie]ilor de[tep]i din categoria fra]ilor preziden]iali
de pe Litoral, sponsori pentru uninominal. 

Uninominalul a[a cum \l vor Cotrocenii este,
de fapt, juc`ria oligarhilor. At=t de \nfiera]i. {i
at=t de cotizan]i la PD [i la Pre[edin]ie. Proiectul
Pro Democra]ia, \n schimb, este reflectarea viziunii
liberale asupra sistemului electoral. El favorizeaz`
alegerea persoanelor [i \n acela[i timp asigur`
p`strarea reprezentativit`]ii de partid. Pentru c`
democra]ia este despre partide, care reprezint`
diferite doctrine [i diferite interese ale aleg`torilor.
F`r` partide, democra]ia redevine a[a cum \i spunea
Ceau[escu, �popular`�, adic` deloc. Nu exist`
democra]ie \n absen]a partidelor politice, iar democra]ia
e slab` acolo unde sunt subminate partidele. Dar
visul Cotrocenilor este partidul preziden]ial, �de
larg` reprezentare�. F`r` partide nu exist` nici
democra]ie parlamentar`, singura form` autentic`
de democra]ie. Restul e demagogie.

Cum ar fi: s` aleag` poporul numai oameni,
nu partide. Adic`, jos partidele, sus interesele
preziden]iale! Lozinca trimite la ceea ce scria
�The Economist� despre Putin, \n 15 octombrie
curent: �Democra]ia prea adesea \nseamn` cump`rarea
de voturi, alegeri fraudate [i domnia mul]imilor�.
Fraud` moral`, cump`rare de voturi chiar cu
banii votan]ilor [i iluzia c` mul]imea domne[te.
Se mizeaz`, ca de obicei, pe amnezia oamenilor.
Cu doar c=teva zile \n urm`, ultimatumul de la
Cotroceni a precizat c` este acceptabil̀  orice variant`
a sistemului de vot uninominal. Acum se sus]ine
altceva, numai ca s` se justifice un referendum f`r`
justificare. Pentru demolarea sistemului parlamentar
[i edificarea sistemului preziden]ial autoritar pe
principiul partidului unic. Sau unicul care conteaz`.

Cert e c` PD, aplaudac furtunos al ideii
referendumului, va fi pus din nou \ntr-o situa]ie
penibil`. Popula]ia nu va mai putea fi prostit`.
Mingea e la Parlament. Mesajul, simplu. Trebuie
spus c` sunt cheltuite sume uria[e pentru un
referendum f`r` sens, din moment ce legea va fi
deja \n vigoare. {i \n orice caz, tot la Parlament
se \ntoarce, a[a c` banii pentru referendum sunt
arunca]i pe fereastr`. De fapt, pe propagand` pentru
PD. Mai trebuie spus c`, la fel ca PSD, PD a
semnat [i el pentru proiectul Pro Democra]ia, pe
care acum \l contest`, pentru c` a[a e ordin de
la Cotroceni. Explica]ia cu banii arunca]i poate
de[tepta popula]ia aburit` de retorica preziden]ial`. 

Iar la referendum, toate partidele vor sus]ine
sistemul de vot uninominal. {i se va demonstra
absurdul demersului preziden]ial. n
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Referendum
absurd
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Demersul
preziden]ial
ascunde
ipocrizia c` la
uninominal
nepropor]ional,
clamat pentru
interesele
celor mul]i,
propor]ia este
de fapt \n
favoarea celor
cu mul]i bani,
fie c` sunt
candida]i, fie
c` sunt
sponsorii
candida]ilor.
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PNL vrea 
\n capul listei

Cristian Ene, reprezentantul PD
\n BEC, l-a acuzat pe ministrul
de Interne de imixtiune direct`
[i v`dit` \n activitatea biroului. 

Ene se refer` la faptul c` David a cerut
BEC s` am=ne tip`rirea buletinelor de vot \n
formatul stabilit anterior, sub pretext c` nu
mai exist` timp [i bani suficien]i. David a
venit cu un nou tip de buletin care nu mai
con]inea lista fiec`rui partid pe c=te o pagin`
,ci trei. |n consecin]`, lista PD va fi pe aceea[i
pagin` cu lista PRM [i PNL, de[i la tragerea
la sor]i pedi[tii ie[iser` primii. n ((AA..II..))
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Adolf Hitler 
a[teptat la 
Curtea Suprem`

�|n condi]iile \n care vremea s-ar putea \nr`ut`]i [i mai
mult, cum s` se circule normal, nu cu vitez` mai mare?!

Va fi imposibil s` se circule cu vitez` mai mare.�
- {eful Poli]iei Rutiere a Capitalei pag. 5


