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Propunerea pe care pre[e -
dintele B`sescu a f`cut-o mier -
curi delega]iei PSD a avut ecou
\n partid, chiar dac` a fost
respins` vehement de Geoa -
n`. Vicepre[edintele PSD Ma -
rian S=rbu s-a ar`tat dispus
ieri s` ridice „m`rul otr`vit“,
cum i-a spus Geoan`, [i s` fac`
parte din Cabinetul PDL. El a
spus c` are nevoie pentru
acest pas de o aprobare din
partea Comitetului Executiv
Na]ional, convocat de urgen]`
\n acest scop. Faptul c` Geoan`
a declinat oferta \n numele
PSD nu mai are nicio \nsem -

n`tate \n fa]a lui S=rbu. Aceas -
t` pozi]ie a unui lider social-
democrat spune foarte multe
despre zilele muribundului
Geoan` \n fruntea partidului.
Atacat de cei care vor refor -
marea PSD, gen Mitrea, per -
dantul din 6 decembrie l-a
pierdut ieri [i pe aliatul Crin
Antonescu. A[a cum ZIUA a
dezv`luit, \n exclusivitate,
PNL a anun]at, chiar prin vo -
cea pre[edintelui, c` se va
distan]a de PSD. Mai mult,
liberalul Puiu Ha[otti, care s-a
pupat cu Geoan` la Adamclisi
de 1 Decembrie, a afirmat c`

este posibil ca PNL s` voteze
Cabinetul Boc [i chiar unele
dintre proiectele de legi pe
care acesta le va promova [i
care sunt \n acord cu progra -
mul liberalilor. B`sescu a
anun ]at c`-l desemneaz` tot
pe Emil Boc s` fac` noul
guvern. El [i-a motivat decizia
prin necesitatea de a avea c=t
mai repede un Cabinet care s`
promoveze un buget [i s`
primeasc` delega]ia FMI \n
ianuarie. Executivul Boc va
avea 14 sau 15 portofolii, ce
urmeaz` a fi ocupate, \n mare
parte, din actualii interimari.

Acestora li s-ar mai ad`uga
Oprea la Ap`rare, posibil
Croitoru la Finan]e [i c=]iva
udemeri[ti la Dezvoltare, Me -
diu [i Cultur`. Singurul per -
sonaj care a f`cut not` dis -
cordant` cu ceilal]i politicieni
a fost, evident, Mircea Geoa -
n`. El a declarat c` Boc „este o
alegere nefericit`, c` Traian
B`sescu a ratat [ansa unei
reconcilieri na]ionale“ [i c`
viitorul Cabinet se va baza la
\nvestitur` pe un vot al „tr` -
d`torilor de la alte partide,
care va avea \ns` o majoritate
minim` [i putred`“.

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro
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Baron al drogurilor r`pus .......... 4
Mexicanul Arturo Beltran a fost ucis \n
confruntarea cu peste 200 de militari ai
infanteriei marine [i zeci de poli]i[ti federali. 

Smardoii Sibiului dup` gratii .... 5
Clanul Lenis, format din 29 de infractori,
a fost anihilat de poli]i[ti, \mpreun` cu
procurorii DIICOT [i cei de la Crim  ̀Organizat̀ .

Ucraina \ntinde m=na la FMI .... 7
Kievul \ncearc` s` ob]in` bani de la FMI
mai de vre me de primul tur al ale gerilor
preziden]iale de luna viitoare.

Aten]ie la cump`r`turi ............ 14
}inta infractorilor virtuali sunt parolele [i
informa]iile de acces pentru contul de
utilizator (online banking, jocuri online).

Gravurile lumii trec`toare ...... 15
Expozi]ia „Imagini ale lumii trec`toare“ a
lui Utagawa Kunisada va fi vernisat` ast`zi
(ora 12.00) la Muzeul Na]ional de Art`.

†) Cuv. Daniil Sihastrul; 
Sf. Mc.: Sebastian [i Zoe; Cuv. Modest

Instalarea unui guvern
monocolor, adic` PDL-
UDMR, minorit`]i [i inde -
pen den]i, ar fi fost o solu -
]ie proast`. O ciorb` re\n -
c`lzit`. Ne-am fi plasat 
\ntr-un scenariu \n care,
nesus]inut de celelalte for -
]e de pe scena politic`
rom=neasc`, Executivul ar
fi trebuit s` \nfrunte o pe -
rioad` extrem de grea (…).
Dar recurgerea la solu]ia
unui guvern Boc, „Boc 4“, 
este mai r`u dec=t at=t.

Editorial

Ciomu 
se \ntoarce

Magistra]ii Tribunalului Bucu -
re[ti au anulat decizia Colegiului
Medicilor din Rom=nia (CMR), prin
care i se interzicea lui Naum Ciomu
s` practice medicina. Instan]a a
admis o cerere formulat` de Ciomu
privind anularea deciziei CMR din
30 ianuarie 2009, prin care i-a fost
retras` calitatea de membru al
Colegiului [i dreptul de a practica
medicina. Hot`r=rea instan]ei nu
este defintiv`, CMR put=nd face
recurs. Decizia CMR a fost luat`
pe baza sentin]ei dat  ̀de Judec`toria
Sectorului 5, prin care Ciomu nu
mai avea dreptul s` mai practice
profesia de medic primar chirurg
urolog. Ciomu consider` c` instan]a
penal` nu i-a interzis s` exercite
medicina general`, a[a cum gre[it
a interpretat CMR.
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Mortul 
viu

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Traian B`sescu s-a hot`r=t
s` nu ne mai ofere surprize,
a[a c` ne-a d`ruit un premier al
c`rui nume s-a aflat pe buzele
tuturor rom=nilor: docilul Emil
Boc. Evident c` pre[edintele
l-a nominalizat pe Boc pentru c`
are \ncredere total̀  \n el. Indiferent
dac` e[ti fan sau nu B`sescu, e[ti
obligat s` sesizezi c` Emil este
de ne\nlocuit, \n viziunea pre -
[edintelui. Dar s` nu g`se[ti \n
r=ndul partidului „cu cele mai
multe mandate parlamentare“
un alt politician pentru func]ia
de premier este o constatare
stupefiant`. De asemenea,
este jenant pentru liderii PDL
Videanu, Berceanu sau Blaga s`
observe c` nu pot fi prim-mini[tri

pentru c` B`sescu nu are \ncre -
dere \n ei. Este deplorabil pentru
pre[edinte s  ̀ofere ]̀ rii un premier
care a fost umilit \n Parlament.
|ns`, \n politic`, totul este posibil.
Iar B s̀escu [tie c ,̀ dac  ̀Executivul
Boc nu va trece, vom avea alegeri
anticipate. Dar nici parlamentarii
PSD - partid aflat \n inima unui
vulcan noroios efervescent -, [i
nici peneli[tii obraznici nu doresc
anticipate. Pe aceast` realitate
politic` s-a bazat [i pre[edintele
atunci c=nd l-a desemnat pe Boc.
Este clar c` peste Rom=nia vor
veni vremuri dure. Mai mult
ca sigur, Emil Boc va fi premierul
de sacrificiu. Iar dac` va rezista
\n func]ie p=n` \n toamna lui
2010 va fi o realizare remarcabil̀ !

B`sescu ne-a dat premierul de
sacrificiu umilit de Parlament

R`pitori 
bulgari anihila]i
Poli]ia din Sofia a organizat ope -
ra]iunea „Obraznicii“, finalizat`
cu re]inerea a 23 de persoane
suspectate c` au leg`tur` cu
recentele r`piri din Bulgaria.

4 5
{ef la |nalta
Curte \nvinuit
{eful sec]iei civile a |naltei Cur]i,
Florin Costiniu, a fost \nvinuit
de DNA pentru complicitate la
trafic de influen]`, al`turi de
senatorul PSD C`t`lin Voicu.
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Taxe majorate
\n Bucure[ti
Consilierii au majorat cu 14-20%
impozitele [i taxele pentru anul
viitor, dar au crescut la 10%
bonifica]ia acordat` celor
care le achit` p=n` la 31 martie.

Sorin RO{CA ST~NESCU
rosca@ziua.ro

Pesedi[tii sunt oferta]i la bucat` pentru a face parte din Cabinetul construit 
\n jurul PDL. Interdic]ia dictat` de Geoan` nu mai are nicio valoare

S=rbu-PSD
vrea la Munc` cu Boc
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Handbalistele
\n genunchi
Cotate cu mari [anse la o medalie,
hand balistele tricolore s-au f`cut
de r=s la Mon diale, terminând
com peti]ia pe locul 8. Ieri au fost
umilite de selec]ionata Germaniei. 
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|n cartea „|n sf=r[it, Adev`rul...“,
lansat` ieri la Biblioteca Central`
Universitar ,̀ fostul general Victor
St`nculescu (degradat de justi]ie,
la rangul de soldat, ca urmare a
condamn`rii sale la 15 ani de
\nchisoare pentru crimele de la
Timi[oara) face primele dezv l̀uiri
despre Ion Iliescu [i for]ele sovietice
din spatele lui. 

KGB [i GRU 
\n spatele
Revolu]iei

Române
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