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Ieri sear` a luat sf=r[it, teoretic,
circul declan[at de contestarea
alegerilor. Legal, orice cale de
atac a fost epuizat`, iar Traian
B`sescu r`m=ne pre[edinte pen -
tru \nc` cinci ani. Urm`torul pas
pe care politicienii ar trebui s`-l
fac` ar fi spre formarea c=t mai
rapid` a unui nou Guvern, care
s` adopte un Buget ce ne va
permite s` acces`m miliardele de
euro de la FMI. Numai c` PSD,
PNL [i PDL continu` s` stea pe
acelea[i pozi]ii care blocheaz`

guvernarea Rom=niei de c=teva
luni. Liberalii au hot`r=t, dup` o
[edin]` cu sc=ntei, s` negocieze
cu toat` lumea, chiar [i cu PDL.
|ns` au condi]ii care din start au
fost respinse de cei la care se afl`
p=inea [i cu]itul, democrat-libe -
ralii. Liberalii intr` la guver nare
doar condu[i de premierul Crin
Antonescu sau de un „inde pen -
dent“. |n ciuda declara]iilor de
uni tate, PNL muste[te de poten -
]iali dezertori. 26 de organiza]ii
au votat pentru intrarea la gu -
vernare, iar \n eventualitatea
unui e[ec al negocierilor, destui
dintre parlamentari au bagajele

preg`tite. Nu se [tie \ns` c=t`
nevoie va mai avea PDL de ei,
pentru c` ieri, cu cei patru dezer -
tori din PSD care s-au al`turat
minorit`]ilor, independen]ilor [i
UDMR, s-a asigurat o majoritate
de 237 de voturi pentru orice gu -
vern va vrea B`sescu. |n PSD,
doar Geoan` [i Hrebenciuc par
s` mai conteste alegerile. Pre[e -
dintele PSD a recunoscut ieri
sear` votul CCR, dar vrea comisie
parlamentar` de anchet` asupra
alegerilor. Geoan` a uitat \ns` de
promisiunea pe care a f`cut-o
\nainte de campanie, aceea c`
dac` pierde se retrage din frun -

tea partidului. Tocmai a anun ]at
c` nu o va face. |ns` Adrian N`s -
tase [i Miron Mitrea au grij` s`-i
aduc` aminte ce a promis [i au
pornit deja r`zboiul pentru con -
ducerea partidului. |n plus, Geoa -
n` s-a procopsit [i cu un filmule]
pe internet \n care nu „prime[te
un sex oral“, cum spu nea Pata -
pievici, ci un teanc cu 5000 de
euro, bani pentru cam panie, dar
\n vederea unui loc eligibil la
alegeri. Trucaj sau nu, \nregis -
trarea pare scoas` pe pia]` mai
mult pentru lupta viitoare din
PSD, dec=t pentru alegerile pe
care Geoan` le-a pierdut.

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro

C`t`lin F. V~RZARU
catalin.varzaru@ziua.ro
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� Sf.Sfin]it Mc. Elefterie; 
Sfintele Muceni]e Antia [i Suzana

Circul politic atinge limite greu
imaginabile. Dar nu e r`u.
Pentru prima oar  ̀elec to ratul
are m`sura exact  ̀a ceea ce
\nseamn  ̀via]a politi c  ̀[i care
este non-valoarea absolut  ̀a
ceea ce ar fi, des prinse din
c`r]ile altora, doc trinele
politice, alian]ele [i proiectele
de guvernare. S  ̀fie la ei, c`ci
la noi obsesia pentru ciolan
distruge orice, asta \n ipoteza
c  ̀ar fi existat ceva \n afara
doctrinei oportunismului.

Editorial

Documente
dubioase la
ROMSTRADE 

La licita]iile pentru amenaj`ri
rutiere particip` [i SC ROMSTRADE
SRL, o firm  ̀care depune acte dubioase.
Ne referim la faptul c` ROMSTRADE
afirm` c` a realizat un proiect purt=nd
titulatura de „Infrastructur` str`zi”
pentru ora[ul Voluntari. Proiectul nu
s-a finalizat, de[i s-a dep`[it termenul
cu un an. Ciudat este faptul c`
reprezentan]ii ROMSTRADE se folosesc
la licita]ii de o „recomandare” ca
venind din partea ora[ului Voluntari,
sub semn`tura directorului  Mariana
Gavril`. „Recomandarea” afirm` c`
lucrarea s-a efectuat \n condi]ii „foarte
bune” de[i pe teren realitatea este
alta. Suspect este [i faptul c` Mariana
Gavril` refuz` de 15 zile s` confirme
o astfel de realizare a proiectului. (A.E.)
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PNL nu 
mai vrea
nimic

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Este evident c̀  PDL se apropie
cu pa[i uria[i de realizarea \n
Parlament a unei majorit`]i simple
pentru a ob]ine voturile at=t de
necesare valid`rii unui guvern
condus de partidul lui Emil Boc.

Este evident c` Antonescu,
dup` ce l-a atacat dur pe Geoan`
\n primul tur, iar pentru al doilea
s-a aruncat necondi]ionat \n barca
liderului PSD, se g`se[te \ntr-o
situa]ie ridicol` atunci c=nd pune
condi]ii extremiste pentru a intra
la guvernare al`turi de PDL. Este
evident c` Geoan` a \n]eles c`
a pierdut alegerile din diferite
motive - legale [i ilegale – dar,
\n acest moment, are o problem`
extrem de delicat` de rezolvat:
[efia PSD. De aceea, Geoan`

continu` s` sus]in` c`, \ntr-o
disput` „corect`” cu B`sescu, ar
ie[i \nving`tor! Este evident c`
politicienii care apar la televizor
folosesc un limbaj [i o logic` de
mahala gen „\n ce ]ar` tr`im”,
pentru c` nu pot s`-[i sus]in`
opiniile cu argumente pertinente,
de felul „nu mergem la guvernare
pentru c` PDL nu vrea s` reduc`
TVA-ul la produsele alimentare”.

Este evident c` economia
Rom=niei traverseaz` o perioad`
crunt`. Este evident c`, \n toate
partidele, cu excep]ia PDL, au
\nceput luptele subterane pentru
[efia acestora.

Din nefericire pentru ro-
m=ni, nu este clar dac` viitorul
va suna bine! 

Pentru Geoan` [i Antonescu
realitatea este \n cea]`

FMI ne face
bugetul
FMI [i Comisia European` vor
s` se asigure c` autorit`]ile „nu
sar calul“ \n elaborarea bugetului
pe 2010, a[a c` au venit aici s`-l
fac` \mpreun` cu rom=nii.
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|neca]i
\n po[irc`
Sta]iunea de cercetare a viei
[i vinului de la Dr`g`[ani este
sufocat̀  de datorii [i de ciuperc r̀ia
de culturi c`pu[`. „Vii[oarele“
vecine produc branduri inventate.
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Locic 
dup` Voicu
Procurorii DNA l-au audiat, ieri,
pe omul de afaceri Marius Locic,
\n dosarul \n care senatorul PSD
C`t`lin Voicu este acuzat de
trafic de influen]`.

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

Curtea Constitu]ional` a validat alegerea lui B`sescu \n fruntea ]`rii. 
Geoan` l-a felicitat pe pre[edinte, \ns` continu` s` conteste alegerile, 
PNL vrea s` conduc` Guvernul prin Antonescu, iar PDL n-are de g=nd s` se lase

|ncremeni]i \n proiect
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Oprescu croit 
pe Apa Nova 
Contractul de concesiune a fost
completat \n a[a fel \nc=t societatea
s` realizeze [i mai multe presta]ii
suplimentare, \n valoare de 300
milioane lei.
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Vremeapa
g 
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Iarn` grea
Dinamo a remizat \n „Groap`“

cu FC Vaslui [i a r̀ mas la [apte
puncte de locul 1, fiind abia
pe pozi]ia a opta. Cele dou`

pretendente la titlu s-au \nt=lnit
duminic` sear`, \n ultima etap`
a turului, cu g=ndul s` intre \n
vacan]̀  c=t mai aproape de primul
loc, \ns` rezultatul de egalitate
consemnat la final le-a dat
am=ndurora planurile peste cap. 

Drogurile surogat, o afacere ....... 5
Explozia magazinelor care v=nd plante cu
efect halucinogen a alarmat poli]ia. Legea
pentru interzicerea lor e aproape gata.

Cr`ciun dublu la Chi[in`u .......... 7
Mass-media moscovit` acuz` autorit`]ile
moldovene de atitudine pro-rom=neasc`
\n detrimentul influen]ei ruse.

Co[mar cu repeti]ie .................... 8
Echipa feminin` de handbal a Rom=niei
joac` azi, de la ora 17.15, \mpotriva Coreei
de Sud, dar a ratat semifinalele CM 2009.

Recomand`ri TV ...................... 10
V` prezent`m programele celor mai
importante 12 televiziuni care emit pe
teritoriul Rom=niei. 

Documentarele Revolu]iei ........ 15
Tema Festivalului Interna]ional de Film
Documentar „DocumFest“ de la Timi[oara
este Revolu]ia \n imagini.


