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Republica lui Traian B`sescu,
l-a care [eful statului s-a
referit insistent luni, cu
ocazia depunerii jur`m=n -
tului \n Parlament, atunci
c=nd a utilizat termenul de
reforma statului, este un
proiect mai vechi al institu]iei
preziden]iale. C`ruia nu i s-a
acordat prea mare importan -
]`, \ntruc=t realegerea sa era
incert`. Ce \n]elege B`sescu
prin reforma statului? 

Editorial

Polanski se
lupt` cu presa

Roman Polanski a dat \n
judecat` mai multe reviste
fran]uze[ti, acuz=ndu-le c` au
adus atingere imaginii [i vie]ii
sale personale dup` publicarea
unei serii de fotografii realizate
dup` eliberarea sa, la \nceputul
lunii decembrie, \n Elve]ia, unde
este consemnat la domiciliu. 

Cineastul franco-polonez [i
so]ia sa, actri]a francez` Emma -
nuelle Seigner, au chemat \n
instan]` trei s`pt`m=nale - VSD,
Journal du Dimanche [i Voici,
solicit=nd daune [i desp`gubiri
totale de 75.000 de euro. C=teva
fotografii publicate, spre exemplu
de VSD, \i au ca subiect pe copiii
cineastului. (Agerpres)
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Dictatura
mascat`

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

}ara \n care tr̀ im are nevoie
de o pic`tur` de corectitudine,
de o clip` de bun-sim], de un
strop de respect, de sclipirea
unei g=ndiri coerente, dar [i de
un gram de minte. Toate aceste
microunit`]i din calit`]ile umane
enumerate vor trebui de]inute
simultan de cei care ne conduc.
Dac` Emil Boc va fi corect cu
legea pe mas`, indiferent de
afinit`]ile politice ale afaceri[tilor
mioritici ce \l asalteaz  ̀cu telefoane
otr`vite, dac` mini[trii - \n frunte
cu Elena Udrea - vor cheltui
cu bun-sim] fondurile alocate,
dac` Traian B`sescu va ]ine cont
de cei care \l contrazic, dac`
Vl`descu va concepe un Buget
pertinent, iar dac` parlamentarii

\n frunte cu Geoan` [i Antonescu
vor vota proiecte, [i nu oameni,
atunci Rom=nia va p`[i pe prima
treapt` a sc`rii c`tre normalitate.
Este absurd s` scriu astfel de
lucruri? Poate c` da, \ns` eu
cred c`, dup` ce Executivul
lui Boc va fi validat, politicienii
vor \ncerca primii s` fac` pasul
spre normalitate. Nu de alta,
dar spectrul celor „doar 300 de
parlamentari” \i va urm`ri zi de
zi. Majoritatea ale[ilor va munci
pentru vistieria personal`, \n
timp ce  minoritatea va treb`lui
prin Parlament pentru viitorul
s`u politic. Din aceast` lupt`,
Rom=nia va ob]ine 300 de
parlamentari cu mult mai mult`
personalitate.

300 pentru Rom=nia

PNL fierbe 
pe dedesubt
Guvernul Emil Boc va primi,
pentru \nvestitur`, votul unor
deputa]i ai PNL \n schimbul
unor fonduri pentru colegii
liberale.
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Cu porcul 
\n Europa
|n Rom=nia, cre[terea porcilor
este „pe butuci“. Normele euro -
pene impun condi]ii drastice
pe care nici cres c`torii, nici
prim`riile nu le pot respecta.
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S`punaru 
\n pericol
Interna]ionalul rom=n de la FC
Porto risc` o suspendare 
\ntre [ase luni [i trei ani dup`
incidentul cu lovirea unui om
de ordine.

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

La nivelul Administra]iei Preziden]iale vor avea loc unele schimb`ri. 
Potrivit informa]iilor noastre, \n perioada imediat urm`toare, cel pu]in patru
consilieri de stat [i un consilier preziden]ial vor p`r`si Palatul Cotroceni

Du-te-vino 
la Cotroceni
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Vremea pa
g 
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Cabinetul
Boc aproape
\nvestit
Pretenden]ii la un post de ministru
\n noul Cabinet Boc au primit
ieri \n bloc aviz favorabil din
partea comisiilor de specialitate
ale Parlamentului, \n ciuda faptului
c` [eful PSD Mircea Geoan` [i
cel al PNL Crin Antonescu au
afirmat c` partidele lor nu vor
vota Guvernul. Azi urmeaz` votul
\n plen.

R`zboi
informa]ional 
Principala for]` de ocu pa]ie
ruseasc  ̀\n Basa ra bia o constituie
„armata audio vi zual`“, care a
cu cerit spa]iul informa]ional
moldovenesc. 

MIERCURI 
23 DECEMBRIE 2009

pre]: 1 leu Sfin]ii 10 Mucenici din Creta; 
Cuv. Pavel [i Naum

Retrocedare angro ...................... 2
Noua mod` silvic` o reprezint` solicit`rile
de retrocedare a p`durilor angro, unele
fiind sus]inute de acte cel pu]in \ndoielnice.

Sclavie \n Cipru ......................... 5
{apte persoane, \ntre care un avocat la
Baroul Bucure[ti, au fost trimise \n judecat`
pentru trafic de persoane, inclusiv minori.

Ionu] Popescu la FP ................... 6
Consiliul de supra veghere al Fondului
Proprie tatea l-a numit pe Ionu] Popescu
pre[edinte al Directo ratului FP.

START-2 bate pasul pe loc ......... 7
Cele mai mari puteri nucleare nu au reu[it
s` se pun` de acord \n privin]a tratatului
START - 2. START - 1 a expirat pe 5 decembrie.

Clinton recondi]ioneaz` piane...15
Persoane publice [i-au donat obiectele
de suflet pentru a recondi]iona pianul
la care a c=ntat Dinu Lipatti.

La nivelul Departamentului
Securit`]ii Na]ionale, Traian
B`sescu urmeaz` s`-[i g`seas -
c` un nou consilier care s` preia
atribu]iile generalului (r.)
Cons tantin Degeratu. Aces ta a
anun]at c` nu va mai r`m=ne
la Cotroceni, prefer=nd pensia
militar` \n locul salariului de
consilier de stat. Este posibil
ca de la anul s` avem [i un alt
secretar al Consiliului Suprem
de Ap`rare a }`rii. Generalul
locotenent Ion Opri[or, consi -
lier de stat \n cadrul Depar -

tamentului Securit`]ii Na]io -
nale, dore[te s` treac` \n
rezer v` din cauza unor pro -
bleme mai vechi de s`n`tate.
Consi lierul preziden]ial Anca
Ileana Ilinoiu, [efa Depar -
tamentului Rela]ii Interna -
]ionale, va opta cel mai pro -
babil pentru un post de am -
basador, iar consilierul de
stat C`t`lin Avramescu, de 
la Cancelaria Pre[edintelui,
este \n c`r]i pentru a prelua
postul de director general al
So cie t`]ii Rom=ne de Radio -
difu ziune. Chiar dac` este
per soana cea mai influent`
din r=ndul consilierilor lui

B`ses cu, Valeriu Turcan s-ar
putea ca din 2010 s` nu mai
fie pur t`torul de cuv=nt al
pre[edin telui Rom=niei. El ar
putea fi recompensat pentru
serviciile aduse cu o pro -
movare la con du cerea Tele -
viziunii Rom=ne. De remarcat
faptul c` s`pt` m=na trecut`
to]i consilierii de la Cotroceni
au organizat o petrecere pri -
vat` \ntr-un club din Bu -
cure[ti. La aceasta a fost
invitat [i Traian B`sescu, dar
nu a venit.
Mi[c`ri se vor produce [i \n
anumite servicii secrete. Cele
mai consistente schimb`ri vor

avea loc \n e[alonul doi, dar
nu sunt excluse [i modific`ri
la v=rf. Deja, la Serviciul de
Tele comunica]ii Speciale, ge -
ne  ra lul Opri[ a reactivat un
fost ofi]er care a [i fost
avansat la gradul de general
[i l-a numit \ntr-o func]ie de
conducere la Direc]ia Lo gis -
tic`. 
|n interiorul Ministerului Ap` -
r`rii Na]ionale, militarii a[ -
teap t` s` vad` ce inten]ii are
Gabriel Oprea - „generalul de
patru stele“ (potrivit CV-ului),
care are [i sus]in`tori, dar [i
foarte mul]i du[mani \n in -
teriorul armatei. 

Doru DRAGOMIR  
dorud@ziua.ro


