„|n 2008, salariile [i pensiile vor \nregistra
cre[teri moderate, rom=nii nu trebuie s` se mai a[tepte
la major`ri ale veniturilor de 20-30%“ - ministrul Economiei
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Testul Orban
pentru politicieni
[i ziari[ti
Din cauza
diversit`]ii,
„lin[ajul de
pres`“ nu s-a
mai petrecut.
Ziari[tii
inteligen]i
au \n]eles c`
nu este cazul
s` se
n`pusteasc`
asupra
liberalului f`r`
a c=nt`ri atent
faptele,
contextul,
interesele.

L: Cuv. Muceni]` Eugenia.
(Ajunul Cr`ciunului).
M: (=) Na[terea Domnului. (Cr`ciunul).
M: ( =) Soborul Maicii Domnului;
Cuv. Nicodim de la Tismana. (Har]i)

Directorii Rodica P=rvu, Eugen Vasiliu (foto) [i
Lauren]iu Oprea sunt acuza]i c` au cump`rat 15
milioane de holograme pentru CD, prin atribuire
direct`, la un pre] mai mare dec=t al concuren]ei "
Dup` ce au fost \n[tiin]a]i c` sunt cerceta]i penal [i li
s-a instituit sechestru asigurator pe avere, P=rvu [i
Vasiliu au intrat \n concediu medical evit=nd cuvenita
suspendare din func]ie " Compania Imprimeria
Na]ional` (CNIN) a c=[tigat o licita]ie organizat` de
ORDA pentru cinci milioane de holograme la pre]ul
de 200.000 de RON " Dup` ce a confec]ionat
matri]ele, CNIN a aflat c` ORDA a semnat alt
contract pentru 15 milioane de holograme la pre]ul
de 708.000 RON, cu mult peste nevoile institu]iei [i
mai scump dec=t la compania de stat " Conducerea
Oficiului s-a mai remarcat prin protejarea unor pira]i
software " Este de notorietate faptul c` Romanian
Software Company, \n care ac]ionar a fost ex-ministrul Finan]elor Sebastian Vl`descu, a beneficiat de
acoperire, \n ciuda faptului c` Omnis Group a dovedit
c` i-a furat c=teva programe de calculator
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Programele
integrale ale
principalelor
televiziuni
pentru zilele
de 24, 25
[i 26 decembrie
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Conducerea Oficiului Rom=n pentru Drepturi de Autor
este cercetat` de procurorii anticorup]ie pentru s`v=r[irea
infrac]iunii de abuz \n serviciu \n derularea unei licita]ii trucate

Dan PAVEL

Sexagenarul Bolca[, [ef la tineret
Vicepre[edintele PRM Lucian
Bolca[ (65 de ani) s-a autopropus,
recent, coordonator al organiza]iei de tineret a partidului, urm=nd s` reprezinte vocea junilor
peremi[ti \n Biroul Permanent al
forma]iunii, ne-au precizat surse
din conducerea PRM.
„Manevra nu este deloc una \nt=mpl`toare. Prin
ungerea lui Bolca[ drept coordonator al organiza]iei
de tineret, Vadim Tudor le pune pumnul \n gur`
liderilor tineri cu pozi]ii diferite de cele ale conducerii
PRM. Bolca[ devine astfel garantul unei noi pr`p`stii
\ntre conducerea central` a partidului [i organiza]iile
din teritoriu. Dac` Bolca[ e lider la tineret, fiind

mai t=n`r, Vadim trece la [oimii patriei?“- s-au
\ntrebat retoric sursele citate. Acestea ne-au explicat
c` tinerilor PRM le-a fost interzis` organizarea unei
conferin]e na]ionale pentru alegerea unui lider care
s`-i reprezinte, conform Statutului, \n Biroul Permanent.
O astfel de interdic]ie de la centru, au continuat
sursele, a trezit nemul]umirea multora dintre
organiza]iile junilor peremi[ti. Calculele Tribunului
sunt \ns` simple: iritat de faptul c` fo[tii [efi ai
tinerilor - Vlad Hogea [i Lia Olgu]a Vasilescu au p`r`sit r=ndurile PRM din cauza unor puncte
de vedere contrare viziunii partidului, Vadim se
asigur` c` nu va mai fi pus \n astfel de situa]ii.
Contactat` telefonic, ex-peremista Olgu]a Vasilescu
a r=s [i a refuzat s` comenteze noile atribu]ii ale
venerabilului Bolca[. n (R`zvan GHEORGHE)
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La Betleem,
\n preajma
Cr`ciunului
Sunetele clopotelor
Bazilicii Nativit`]ii [i ale
numeroaselor biserici
din Betleem cheam`
cre[tin`tatea la
S`rb`toarea Na[terii
Domnului.
|n ajunul Cr`ciunului, Betleemul
\mbrac` straie s`rb`tore[ti. Ghirlande
cu becuri luminoase [i brazi \mpodobi]i
se v`d peste tot locul, [i pia]a din
fa]a Bisericii Nativit`]ii fream`t` ca
niciodat`. n
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Scandalul incidentului rutier al ministrului
Orban a scos la iveal` o mul]ime de puncte
slabe [i puncte tari ale politicii [i presei autohtone.
C=teva merit` aten]ie. Din c=te gre[eli s-au f`cut,
poate \nv`]`m ceva. Orban este principalul
responsabil pentru tot ce s-a petrecut. Dac`
proceda corect de la bun \nceput nu mai existau
motive pentru ca presa [i adversarii lui s`-l
atace. Nu toat` presa [i nu to]i adversarii l-au
atacat. L-au mai atacat [i „prietenii“, [i colegii
de partid. P=n` la un punct, presa [i-a f`cut
datoria. Relat=nd faptele, care nu erau [i \nc`
nu sunt clare. Organele de anchet` ar trebui
s`-[i fac` datoria, cu condi]ia s` nu mai \ncalce
drepturile omului. Pentru c` faptele nu erau
suficient de clare, anumi]i ziari[ti au \nceput s`
fac` specula]ii, au \ncercat s` for]eze anumite
concluzii, dar ceea ce este mai grav, au \ncercat
s` fac` justi]ie, \n direct, la televizor, la ore de
maxim` audien]`. Surpriza a fost Cristian Tudor
Popescu, care a dejucat scenariul cuplului TatuliciTurcescu. Tot scandalul colateral pornit de la
emisiunea cu pricina a scos la iveal` c=t de
fragile sunt normele profesionale [i deontologice
din presa rom=neasc`. Normele implicite, pentru
c` normele explicite nu au fost acceptate.
Ruptura din cadrul Clubului Rom=n de Pres`
este bine-venit`, pentru c` o solidaritate prost
\n]eleas` a blocat manifestarea liber` a diferen]elor
de opinii, interese, profesionalism, inteligen]` \n
unele chestiuni de interes public mai ridicat
dec=t solidaritatea breslei. Spre deosebire de
mediul intelectual [i de partea angajat` politic
a societ`]ii civile, \n pres` nu mai este posibil`
unanimitatea [i nici partizanatul unilateral. Din
cauza diversit`]ii, „lin[ajul de pres`“ nu s-a mai
petrecut. Ziari[tii inteligen]i au \n]eles c` nu
este cazul s` se n`pusteasc` asupra liberalului
f`r` a c=nt`ri atent faptele, contextul, interesele.
Scandalul Orban ne-a ar`tat c=t de atipic
este Partidul Na]ional Liberal. Dac` sunt adev`rate
relat`rile „pe surse“ cu privire la faptul c` premierul T`riceanu, care este [i pre[edintele PNL,
i-ar fi cerut demisia ministrului Transporturilor,
iar acesta a refuzat sau cel pu]in a am=nat p=n`
la clarificarea situa]iei, \nseamn` c` PNL este
singurul partid important \n care disciplina este
secundar` fa]` de spiritul democratic. Nimeni
nu ar fi \ndr`znit \n PD (acum PD-L) s` se \mpotriveasc` unei solicit`ri similare venite din
partea lui B`sescu, care nici m`car nu mai este
oficial pre[edintele partidului. La liberali au existat
\ntotdeauna minorit`]i disobediente, indiferent
cine a condus partidul. C=nd majoritatea a ajuns
s` fie intolerant`, s-au produs sciziunile.
Modul \n care PNL va gestiona problema
Orban poate s` aduc` puncte electorale \n plus,
\n minus sau doar stagnare. Dup` „scandalul
caltabo[ul“ p`rea c` lucrurile s-au stabilizat \n
partid. De[i indisciplina liberal` are rolul ei \n
democra]ia intern`, ea poate deveni ruin`toare
\n urm`toarele campanii [i b`t`lii electorale. Din
anumite puncte de vedere, PNL este un partid
tipic, ca [i celelalte partide rom=ne[ti. Politicienii
din partidele noastre nu au \n]eles prea bine
lec]ia esen]ial` a democra]iei: politica se face \n
interes public. C=nd lucrezi \n interes public, te
compor]i ca un „slujitor al interesului public“
(este una din traducerile lui „public servant“).
Dac` e[ti la putere [i te compor]i altfel, nu
meri]i s` fii la putere. Simplu, nu? Dar c=t de
complicat. n

cotidian na]ional fondat \n 1930
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Scandalul Orban va afecta
credibilitatea Guvernului
T`riceanu?

DA: 48,43%
NU: 51,57%

3,4943 lei
2,4334 lei
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Zero grade
\ntre Bucure[ti
[i Chi[in`u
Guvernarea comunist`
calific` vizita
ministrului Cioroianu
drept „gest inamical“. n

Urm`toarea apari]ie a ziarului
va fi joi, 27 decembrie

Ion BARBU

