VINERI, 14 DECEMBRIE 2007

„Probabil Gigi Becali \mi va fi na[,
tot a[a cum s-a \nt=lnit cu
premierul Angliei“ - Elena B~SESCU
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Am aflat [i eu c`
apropia]ii dlui
pre[edinte \l
compar` cu
Zeus, o zeitate
cu destule hibe
de caracter
pentru ca
\nd`r`tul
slug`rniciei s`
\ntrez`rim [i un
z=mbet ironic,
dar s`-l compari
cu De Gaulle f`r`
s` te umfle r=sul
e un adev`rat act
de bravur`.
|ncerc s` m` dumiresc de ce m-a \nfuriat
at=t de tare atacul d-lui B`sescu \mpotriva dlui
Cristian P=rvulescu [i a familiei acestuia. Nu e
prima agresiune de acest fel: ca Farfuridi odinioar`,
dl pre[edinte ne-a l`sat adesea s` pricepem c`
ar fi „ceva, cumva“ \n neregul` cu rudele sau
prietenii du[manilor s`i, o complicitate pe care
sim]ea imboldul nest`p=nit de a o denun]a. Tot
din acela[i repertoriu de telenovel` ieftin`, povestea
cu „am avut \ncredere \n el/ea, dar m-a dezam`git!“
am tot auzit-o, c=nd despre rela]ia sa cu primul
ministru, c=nd despre consilierii apropia]i pe
care [i i-a dat afar`, [i o a[tept cu o bine controlat`
ner`bdare [i c=nd se va confrunta de-adev`rat
cu nemul]umirea PD. Dar parc` episodul P=rvulescu
le-a dep`[it pe toate.
Am toate motivele s` cred c` - ba[ca uninominalul
- dl. B`sescu s-a enervat pe analiza publicat` la
finele lunii precedente \n „Rom=nia Liber`“ de
dl. P=rvulescu, despre e[ecul plebiscitului din 25
noiembrie [i al proiectului de „monarhie electiv`“
al vajnicului nostru Val-V=rtej. Am aflat [i eu c`
apropia]ii dlui pre[edinte \l compar` cu Zeus, o
zeitate cu destule hibe de caracter pentru ca
\nd`r`tul slug`rniciei s` \ntrez`rim [i un z=mbet
ironic, dar s`-l compari cu De Gaulle f`r` s` te
umfle r=sul e un adev`rat act de bravur`. Dl.
P=rvulescu, cuminte, nu [i-a permis nici m`car
o umbr` de z=mbet, dar, \n rest, textul era prea
bun ca s` nu st=rneasc` fulgerele preziden]iale.
Am protestat \mpotriva asasinatului \n efigie
a c`rui victim` n-a \ncetat s` fie dl. Cioroianu
din ziua \n care desemnarea lui ca ministru de
Externe l-a enervat pe dl. B`sescu, dar nu era
de neimaginat c` fidelitatea fa]` de PNL \i va fi
pl`tit` cu v=rf [i \ndesat. Este \ns` de neimaginat
ca un politolog - un tehnician adic`, nu un competitor
politic -, care a optat, cu argumente ra]ionale,
pentru o anume lege electoral`, s` fie ar`tat public
cu degetul ca du[man al poporului doar pentru
c` aceast` op]iune nu-i convine dlui pre[edinte.
Insinu`rile r`uvoitoare cu privire la o personalitate
a societ`]ii civile care a contribuit, cu luciditate
[i decen]`, la consolidarea democra]iei \ndeob[te,
[i chiar la victoria dlui B`sescu ca victorie democratic`
\mpotriva oligarhiei PSD, ar trebui s` dea de g=ndit
- poate \n mai mare m`sur` chiar dec=t alungarea
dnei S`ftoiu - suporterilor necondi]iona]i ai pre[edintelui,
m`car de dragul nevestelor sau cumnatelor,
dac` de opinia public` nu le pas`. Dac` odat`,
la lumina tr`snetelor divine, se i]e[te vreo veri[oar`
angajat` a Prim`riei Sectorului 1 sau a vreunei
biblioteci \n subordinea Ministerului Culturii aceste vizuine subversive ale PNL? Un prieten
al p`rin]ilor mei s-a ales cu cinci ani de Canal
fiindc` fusese vreme de [ase luni translator de
ceh` la Pre[edin]ia Consiliului de Mini[tri \n vremea
Guvernului R`descu.
Pre[edintele \l \nfiereaz` pe dl. P=rvulescu,
de-a valma cu Guvernul [i Parlamentul, pentru trei
articole de lege, interpretate de Curtea Constitu]ional`
ca fiind \n dezacord cu prevederile legii fundamentale.
Dar nu i se pare c`, atunci c=nd incrimineaz`, din
\naltul pozi]iei de pre[edinte al Rom=niei, faptul
c` so]ia unui cet`]ean care l-a enervat este func]ionar
public la Guvernul aceleia[i Rom=nii, ar \nc`lca el
\nsu[i Constitu]ia. Se \n[al` amarnic. Dac` viziunea
sa despre statul de drept pe care, vai, e chemat
s`-l reprezinte, este c` statul se reduce la un cumul
de c=rd`[ii, nici nu mai avem nevoie de Constitu]ie.
Ajunge un ucaz pe s`pt`m=n`. ■
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„Mai r`i ca Ceau[escu“
Liderul r`scoalei anticomuniste din 1957 de la Vadu Ro[ca, pag. 3
Ni]u V. Stan, n-a primit, nici p=n` acum, p`durea pentru care
a ie[it cu toporul \n fa]a trupelor comandate de fostul dictator
La 4 decembrie 1957, nou` ]`rani [i-au dat via]a pentru
p`m=nturile lor  Securi[tii au deschis atunci focul la ordinul
generalului-locotenent Nicolae Ceau[escu  „Era la un metru,
cum e[ti dumneata acuma de mine. Ceau[escu s-a uitat \n ochii
mei [i m-a \ntrebat cum m` numesc. Am r`spuns [i m-a l`sat pe
m=na securi[tilor. C=t` b`taie am luat la g=t de la Securitate, c`
aveam ceafa c=t tot capul“, \[i aminte[te eroul de la Vadu Ro[ca
 Nici dup` 18 ani de la r`sturnarea regimului comunist, liderul
r`scula]ilor nu a reu[it s`-[i recupereze proprietatea furat`
 Degeaba a adus omul trei martori care au dovedit cu
\nscrisuri c` au fost vecini cu Ni]u  Autorit`]ilor locale nu le-a
p`sat de lege [i au invocat lipsa documentelor  Func]ionarii
[tiau, la fel ca tot satul, c`, odat` cu p`m=nturile [i p`durile,
comuni[tii le-au confiscat r`scula]ilor [i actele  Actualul
primar al comunei, Alexandru Mihalcea, a fost [eful Consiliului
Unic Agro Industrial pe zona de sud a Vrancei  C=t despre
Ceau[escu, eroul de la Vadu Ro[ca nu crede c` a fost bine c` a
fost \mpu[cat  „Trebuia judecat. |i d`deam 25 de ani. Sunt mai
r`i ca Ceau[escu c`]eii `[tia de ast`zi!“, e de p`rere Ni]u Stan
 Comemorarea a 50 de ani de la r`scoala anticomunist`,
pomenit` [i \n Raportul Tism`neanu, a fost tratat` cu nep`sare
de autorit`]i, inclusiv de pre[edintele B`sescu
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Lista vilangiilor
Chiria[ii de lux ocup` 559 de
imobile ale RAAPPS pentru care
pl`tesc chirii cuprinse \ntre 62 [i
1000 de lei pentru vile \n centrul
Capitalei dotate cu psicina [i
cram`.
Mul]i dintre ei \[i vor putea cump`ra
casele \n care locuiesc prin licita]ie sau prin
negociere direct`. Guvernul a promis c` apartamentele
nu vor fi v=ndute sub pre]ul pie]ei, iar procesul
va fi c=t se poate de transparent. ZIUA prezint`
lista chiria[ilor celebri, \ntocmit` pe baza datelor
difuzate ieri de Mediafax. ■

politic`

Planul B al lui Putin
Pre[edintele rus, Vladimir Putin,
s-a deplasat, ieri, la Minsk pentru
a discuta \mpreun` cu omologul
s`u belarus, Alexandr Luka[enko,
soarta uniunii Rusia-Belarus,
aliment=nd astfel specula]iile
potrivit c`rora, dup` expirarea
mandatului s`u la Kremlin, liderul
de la Moscova ar avea \n vedere
prezidarea uniunii.
Liderul de la Moscova urmeaz` s` participe,
ast`zi, la o reuniune a Consiliului de Stat al Uniunii,
al`turi de omologul s`u belarus, Aleksandr Luka[enko.
Potrivit presei ruse, \n prezent ar exista trei scenarii
referitoare la \mp`r]irea puterii \ntre Moscova [i
Minsk \n cadrul uniunii Rusia-Belarus. |n primul,

aparent preferat de Kremlin, pre[edintele rus ar
deveni [eful statului unificat Rusia-Belarus, pre[edintele
belarus fiind numit vicepre[edinte. |n al doilea
scenariu, pre[edintele Uniunii Rusia-Belarus ar urma
s` fie ales \n cursul unui scrutin general organizat
\n cele dou` ]`ri, pre[edin]ii rus [i belarus devenind
vicepre[edin]i. |n al treilea scenariu, Uniunea ar
fi prezidat` prin rota]ie de pre[edin]ii belarus [i
rus, cu un mandat de [apte ani. Surse din anturajul
liderului de la Mink au anun]at, s`pt`m=na aceasta,
definitivarea unui proiect de Constitu]ie \n
vederea uniunii Rusia-Belarus, preg`tite \nc` din
1996, prin semnarea unui acord ce prevedea o
mai mare apropiere politic`, economic` [i militar`,
ce avea s` duc`, \ntr-un final, la fuziunea celor dou`
state. ■ (D.E.)

Iron Maiden
la Bucure[ti
C=nt`rea]a Kylie Minogue
[i trupa britanic` de rock
Iron Maiden vor sus]ine
concerte la Bucure[ti, \n
2008, pe stadionul
Cotroceni, pe 17 mai,
respectiv 4 august, au
declarat reprezentan]i ai
organizatorilor, Emagic
Entertainment.
Concertul lui Kylie Minogue va avea
loc pe 17 mai, pe Stadionul Cotroceni
(Progresul). Legendara trup` Iron Maiden,
format` din Steve Harris, Bruce Dickinson,
Dave Murray, Adrian Smith, Janick
Gers [i Nicko McBrain, va concerta la
Bucure[ti pe 4 august 2008, pe Stadionul
Cotroceni (Progresul), spectacolul f`c=nd
parte din turneul „Somewhere Back in
Time“. ■ (B.M.)
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Va rupe Republica
Moldova rela]iile
cu Rom=nia?

DA: 32,84%
NU: 67,16%

3,5233 lei
2,3985 lei
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Ne-a suit Europa
\n cap
Demisia lui Chiuariu nu mai are nici
o relevan]` pentru CE, care preg`te[te un raport dur pe Justi]ie.
Senatorul PNL Norica Nicolai recunoa[te,
\ntr-un interviu acordat ZIUA, c` dore[te portofoliul
Justi]iei. Ea a sus]inut c` pre[edintele B`sescu a
avut dreptate c=nd i-a solicitat premierului T`riceanu
remanierea lui Chiuariu. Nicolai a catalogat drept
„penibil“ argumentul conducerii PNL, potrivit c`ruia
o astfel de nominalizare ar agrava r`zboiul dintre
Palate. ■

Ion BARBU

