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„Cunosc adev`rul despre via]a mea [i despre
c`snicia mea, despre rela]ia [i parteneriatul
meu cu el, profunda [i constanta mea
prietenie cu so]ul meu“ - Hillary CLINTON
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Constitu]ia,
h=rtia igienic`
a pre[edintelui
]`rii
Roxana IORDACHE

A semnala o
stare de fapt
aberant` la un
[ef de stat e o
obliga]ie civic`.
Cu excep]ia
doamnei Doina
Cornea, intelectualii na]iei fie
tac, fie se fac c`
n-au observat
cum folose[te
locatarul de la
Cotroceni Constitu]ia, \n loc de
h=rtie igienic`.
Dac` pre[edintele Iliescu ar fi comis un sfert
din pasivul actualului pre[edinte, societatea civil`
s-ar fi indignat monumental. Acum, \ns`, organiza]iile
foarte active \nainte nu v`d [i nu aud abera]iile
de la Cotroceni. Ele se r`zboiesc \n continuare
cu fostul pre[edinte Iliescu. Care era mic copil \n
\nc`lcarea Constitu]iei [i a statului de drept, fa]`
de actualul [ef de stat.
Presta]ia pre[edintelui \n exerci]iu aminte[te de
vremea mineriadelor. Numai \n prima perioad` a
anului 1990 am mai avut parte de asemenea
ie[iri totalitare ale unui pre[edinte, \n condi]iile
\n care \nc` nu exista Constitu]ie democratic`. To]i
oamenii politici [i toate partidele erau \nfierate,
cu excep]ia Frontului Preziden]ial. La fel [i acum.
Iar \nver[unarea surd` [i oarb` a referendumului
pentru uninominal sau „plebicist“ discre]ionar
aminte[te de frauda moral` a transform`rii FSN
\n partid.
C=nd pre[edintele Iliescu s-a afi[at cu premierul
N`stase, candidat preziden]ial al PSD, vocalii
civici [i politicii din Alian]a zis` Dreptate [i
Adev`r au tunat [i au fulgerat \mpotriva actului
anticonstitu]ional. Acum, c=nd PD beneficiaz` de
acela[i privilegiu anticonstitu]ional - cu diferen]a c`
nu are un Adrian N`stase, ci doar un cor de bocitori
[i bocitoare dup` guvernare - societatea civil`
tace. T`cerea fa]` de tendin]ele totalitare n-ar conta
dac` i-ar afecta doar pe cei ce se simt confortabil
cu propria con[tiin]` intrat` la ap`. Dar la[itatea
civic` de tip vremea lui Ceau[escu are valoare
de exemplu. Negativ.
P`rea c` accept`m anormalitatea. {i ne-am
resemnat cu toanele unui [ef de stat luat pe ar`tur`.
Poate chiar aprob`m asemenea anomalie. Cum ar
fi \nc`lcarea Constitu]iei prin faptul c` a[a vrea
el. Declar=nd c` nu-i sus]ine dec=t pe cei care-l
sus]in. Dar noi de ce s`-l sus]inem? Un pre[edinte
care insult` grobian \i acuz` de insult` pe cei
care \[i permit s`-l critice, numindu-i pe Ludovic
Orban [i Crin Antonescu, personalit`]i de care e
obsedat, pentru c` \l seac` la fica]i. Tocmai
pentru c` aduc argumente, nu insulte. A semnala
o stare de fapt aberant` la un [ef de stat, e o
obliga]ie civic`. Cu excep]ia doamnei Doina Cornea,
intelectualii na]iei fie tac, fie se fac c` n-au observat
cum folose[te locatarul de la Cotroceni Constitu]ia,
\n loc de h=rtie igienic`.
S`-i trimitem un vagon, c` vapor nu mai
avem de unde, cu h=rtie de WC pre[edintelui ]`rii.
A[a cum a f`cut Victor Rebengiuc la TVR, pe 22
decembrie 1989, c=nd i-a \ndemnat pe m=nc`torii
de necomestibil sub Ceau[escu s` se [tearg` la
gur`, \nainte s` vorbeasc` despre libertate [i
democra]ie. De fapt, tot ce-l intereseaz` pe pre[edinte
e persoana lui. A declarat-o clar \n seara de luni,
23 octombrie, c=nd a anun]at c` a semnat
decretul mu[chiului central cu referendumul degeaba.
De fapt, pentru PD. Dar tot degeaba, pentru c`
aleg`torii vor sta acas`, dat` fiind \ntrebarea cu
uninominalul formulat` de a[a natur`, \nc=t s`
primeasc` r`spuns prin neprezentare. Oamenii sunt
de fapt \ntreba]i dac` vor un scrutin care s`
coste dublu [i s`-i oblige s` se prezinte de dou`
ori la alegeri. Mai bine lips`!
Premierul T`riceanu trebuie s`-[i angajeze
r`spunderea pentru sistemul propor]ional de vot
uninominal, chiar dac` PRM a amenin]at cu mo]iune
de cenzur`, iar Mircea Geoan` s-a extaziat c` [eful
statului promoveaz` sistemul PSD. Dup` ce anun]ase
c` sus]ine demersul premierului dac` va angaja
r`spunderea. Dar nu el decide \n PSD. S-a v`zut
la mo]iune. ■

Sf. Mucenici Marcian [i Martirie;
Sf. Mucenic Valerian; Sf. Tavita
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Re]ele de interese din UE se lupt` pentru controlul
asupra OLAF, puternica institu]ie de supraveghere a banilor
comunitari, aflat` sub tutela Comisiei Europene a lui Barroso

B`t`lia politic` din Rom=nia pentru subordonarea DNA are un model
la scar` european`  Europarlamentarul Paul van Buitenen acuz`,
\ntr-un raport de 100 de pagini, suspecta realegere a lui FranzHermann Brüner \n fruntea OLAF, \n ciuda unui management
defectuos al institu]iei  Buitenen prezint`, \ntr-un interviu acordat
ZIUA, o mul]ime de manevre prin care germanul a fost men]inut \n
func]ie  Europarlamentarul vorbe[te [i de presiunile exercitate de
doi grei din PE - Hans Pöttering, pre[edintele Parlamentului, [i
Martin Schultz, [eful grupului socialist - asupra Comisiei Europene
 Concluziile anchetei lui Van Buitenen vor fi prezentate de
pre[edinta Comitetului de supraveghere a OLAF, \n fa]a Comisiei de
control bugetar a PE, pe 26-27 noiembrie  Comisia European`,
Brüner, Schultz [i Pöttering resping la unison acuza]iile  Van
Buitenen avertizeaz` \ns` c`, dac` problema nu va fi rezolvat`, va
avea efectul unei „bombe cu efect \nt=rziat, care va exploda“
 „Mi-am dat seama de existen]a unei re]ele transversale de
interese care are ca scop controlul asupra OLAF. Dar un
serviciu sensibil de investiga]ii nu poate fi transformat \ntr-o
juc`rie personal` [i foarte primejdioas` \n vederea realiz`rii
unor interese private sau a unor \n]elegeri“, declar` [i
Lorenzo Cesa, fost membru al Comisiei de control bugetar
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Dou` voturi
\n dou` locuri
diferite

politic`

Dumitru Tinu va fi deshumat

UDMR sare calul

Guvernul reclam` c` plebiscitul
lui Traian B`sescu umfl` factura
de pe 25 noiembrie.
Astfel, pe 25 noiembrie, rom=nii care doresc
s` voteze [i la scrutinul pentru PE, [i la
referendumul preziden]ial vor trebui s` fac`
potec` \ntre sec]iile de votare. ■

Parchetul Tribunalului Prahova a
dispus ieri deshumarea trupului
fostului director al cotidianului
Adev`rul, Dumitru Tinu, m`sura
fiind luat` \n cadrul anchetei
privind \mprejur`rile \n care
jurnalistul a murit \ntr-un
accident rutier, \n ianuarie 2003.
M`sura a fost dispus` de prim-procurorul
Parchetului Tribunalului Prahova, Liviu Tudose,
care a admis astfel cererea lui Andrei Iucinu,
fiul lui Tinu. Acesta a sus]inut c` ea a fost
dispus` pentru perioada 10 - 15 noiembrie 2007.
Iucinu a spus, citat de Mediafax, c` admiterea
cererii sale reprezint` „o dovad` a faptului c`

procurorii au suspiciuni mari c` este vorba despre
o crim`“. Totodat`, el a ad`ugat c` nu cunoa[te
motivarea ordonan]ei de dispunere a deshum`rii.
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a lucrat
al`turi de Tinu ani de zile, \n redac]ia cotidianului
Adev`rul, a sus]inut c` are „o str=ngere de
inim`“ la g=ndul c` trupul fostului coleg va fi
deshumat. „Dar, dac` Parchetul a considerat
c` asta folose[te anchetei aflate \n desf`[urare,
atunci nu e nimic de comentat“, a spus Popescu.
|n august 2006, Andrei Iucinu a f`cut o prim`
solicitare de deshumare a lui Tinu, fiind nemul]umit
c`, de[i s-a dispus o expertiz` criminalistic` [i
medico-legal`, nu s-a dispus [i deshumarea. |n
24 august, cererea lui Iucinu a fost respins`,
ca ne\ntemeiat`. ■ (Andrei GHICIU{C~)
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Predare \n direct
Unul dintre urm`ri]ii din dosarul
„Portbagajul“ a ajuns \n arest, dup` ce
a trecut \nt=i pe la Realitatea TV.
{tefan Popa, unul dintre urm`ri]ii din dosarul
„Portbagajul“, cazul care a generat celebra opera]iune
„Luna“ a Poli]iei, din anul 2000, s-a predat. Popa avea
un mandat de executare a pedepsei, fiind acuzat de
lipsire de libertate, iar ieri s-a predat \n direct, la
Realitatea TV. |nainte de a intra \n sediul Direc]iei de
Cercet`ri Penale, {tefan Popa [i-a motivat gestul spun=nd
c` nu vrea s` se mai ascund` pentru „o condamnare
nedreapt`“. A mai sus]inut c`, \n timp ce era c`utat
pentru a fi \ncarcerat, s-a ascuns \n ]ar`. Dosarul
„Portbagajul“ s-a l`sat, \n urm` cu patru ani, cu ani grei
de \nchisoare pentru persoanele \nvinuite de sechestrarea
[i torturarea unui b`rbat, printre condamna]i fiind [i
Popa. |ns`, cel mai c`utat personaj din acest dosar,
Mihai Bucurenciu, se afl` \nc` \n libertate, fiind dat
\n urm`rire interna]ional`. ■
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Este bine ca referendumul pentru DA: 58,45 %
uninominale s` aib` loc simultan
cu alegerile europarlamentare? NU: 41,55 %

3,3711 lei
2,3684 lei

Adomni]ei respinge preten]iile
imposibile ale maghiarilor, pachetul
de legi ale Educa]iei fiind amânat
pân` dup` euroalegeri.
Cu o zi \nainte de lansarea proiectului privind
pachetul de legi ale Educa]iei, liderul UDMR Marko
Bela i-a cerut ministrului Cristian Adomni]ei schimb`ri
radicale \n |nv`]`m=ntul pentru minoritatea maghiar`.
Ministrul a refuzat preten]iile udemeristului, dar
lansarea proiectului a fost am=nat` p=n` dup`
euroalegeri, sub pretextul c` actualul context nu
este oportun pentru o dezbatere serioas`. ■

Ion BARBU

