
PNL preg`te[te
proiectul 
de retragere a
solda]ilor rom=ni

Liberalii Teodor Atanasiu, Radu
Stroe [i Norica Nicolai au
anun]at ieri c` PNL preg`te[te
un proiect de Hot`r=re a
Parlamentului prin care s` se
solicite retragerea trupelor
rom=ne[ti din Irak. 

Aflarea moa[telor Sfin]ilor
Mucenici din Evghenia; Cuvio[ii:
Atanasie, Talasie [i Limneu

„Ave]i o fa]` de un european [i de un european
sadea cu papion care are disciplina dialogului“ - 

B`sescu c`tre T`riceanu

Marian Vanghelie va avea un
contracandidat pe m`sur` la
[efia PSD Bucure[ti: Neculae
Pandele de la Sectorul 1. 

„Da, e adev`rat“, ne-a recunoscut Pandele.
Ce l-a determinat s` candideze? 

„Este un lucru simplu: PSD-ul este al... zice]i
dumneavoastr`... al cet`]enilor Bucure[tiului [i
al membrilor simpli de partid, nu al conducerii.
Asta e provocarea num`rul unu“. „Deci noi
mergem pe o idee de a sus]ine toate proiectele
care sunt bune pentru bucure[teni, sus]inute,
formulate de toate partidele politice. Este altceva.
Deci nu mergem cu o minte normal` care s-ar
fi cuvenit, ci cu o minte deschis`. {i pe urm`
alt` chestiune de baz`: infrastructura asta cu

drumurile o s-o stop`m. Mai facem [i blocuri,
mai ne ocup`m [i de spitale [i de tineret“, ne-
a povestit Pandele planurile sale de viitor. Cu
ce este mai bun inginerul Pandele dec=t primarul
Vanghelie? R`spunsul e simplu: „Eu sunt Pandele,
el e Vanghelie“. Mai mul nu vrea s` comenteze.
Cert este \ns` c` Pandele \[i propune [i o a
doua provocare: „aparatul din activul partidului
s` reprezinte membri serio[i [i seriozitatea PSD-
ului [i partidul s` conving` social-democra]ia
existent` \n realitate, nu pe h=rtie. E simplu!“,
a conchis Pandele. Trebuie amintit c` inginerul
Pandele s-a f`cut remarcat la sf=r[itul anului
trecut, c=nd, \mpreun` cu Vasilichia Deheleanu
([efa de la sectorul unu) l-au propus pe Adrian
N`stase candidat la pre[edin]ia PSD. 

■ Roxana ANDRONIC

Succesor pentru
pre[edintele
recuperator

Traian B`sescu este lipit de sticl`. Pe orice
canal. La toate talk-show-urile. La comand`. De
c=te ori vrea, el intervine. Dar nu vrea de fiecare
dat`. Doar atunci c=nd trebuie s` o apere pe
faimoasa Elena Udrea. Pe care tot el o \mpinge
la \naintare. Cu excep]ia celui de-al „treilea bile]el“.
Care nu a mai fost planificat \n superinteligentul
laborator politic de la Cotroceni. Ci le-a fost oferit
plocon de ZIUA. Dar [i c=nd nu o \mpinge el
la \naintare, B`sescu sare prin sticla televizoarelor,
pentru a-[i ap`ra succesorul. A]i citit bine. {i v`
explic \ndat` de ce fac o asociere \ntre un B`sescu
recuperator [i o Udrea succesoare la Cotroceni.
{i tot recuperatoare.

Cu mai mult timp \n urm`, pe vremea c=nd
B`sescu nu se afla \n corzile opozi]iei, ci c`lare
pe cai mari, tun=nd [i fulger=nd \mpotriva
adversarilor politici, flancat \n n`valnicul s`u galop
de Elena Udrea, la New York a sosit un emisar
al locatarului de la Cotroceni. Unul dintre liderii
din linia de mijloc a PD. Se va recunoa[te \n
istoria pe care o prezint [i, poate, \n cur=nd, va
dezv`lui el \nsu[i meandrele „opera]iunii Udrea-
Pre[edinte“. Dac` nu, exist`, din p`cate pentru
el [i B`sescu, martori. Ei bine, omul a fost trimis
\n misiune de \nsu[i [eful statului pentru a
achizi]iona din libr`riile newyorkeze cele mai
importante lucr`ri de politologie. }in=nd cont de
fondul cultural extrem de precar al [efului statului
rom=n, de unde deriv` demersurile sale intelectuale
haotice [i aproape exclusiv discursive, ceva lecturi
ar fi benefice. Ideea de a completa biblioteca de
la Cotroceni cu lucr`ri valoroase \n [tiin]a
managementului politic nu putea fi dec=t salutar`.
De aceea, diplomatul de la New York c`ruia i
s-a cerut, de c`tre emisarul PD, sprijinul s-a
bucurat [i s-a dovedit a fi  cooperant. Dar nu
mic` i-a fost surprinderea c=nd, \ntr-un moment
de sinceritate, pedistul i-a m`rturisit omului de
la consulat un detaliu senza]ional. Comanda nu
era pentru B`sescu. {eful statului solicita achizi]ionarea
valoroaselor c`r]i \n folosul Elenei Udrea. Pe
atunci, consiliera sa. Nu e r`u nici a[a. Chiar
dac` [eful nu se mai poate pune, la v=rsta lui,
cu burta pe carte, prefer=nd [coala vie]ii \n clinchet
de cubule]e de ghea]`, care \noat` \n [tim noi
ce, nu e r`u s`-i ofere ce-i lipse[te consilierului.
Elenei. Adev`rata surpriz` vine abia acum. Nu
\n acest scop \i erau necesare Elenei studiile
politologice. Nu pentru prezent, ci pentru viitor.
Pentru c`, \n viziunea pre[edintelui juc`tor, cu
mult timp \nainte de a fi devenit pre[edinte
recuperator, Udrea, care la acea dat` nu-[i
dezv`luise \n mod public adev`rata identitate, tot
de recuperatoare, urma s` preia [tafeta preziden]ial`.
Evident, dup` epuizarea de c`tre B`sescu a celor
dou` mandate la care \i d` dreptul Constitu]ia.
|n parantez` fie spus, tocmai de aceea tandemul
B`sescu - Udrea a eliminat-o pe Mona Musc` pe
vremea c=nd, nedezv`luit` fiind [i deci preziden]iabil`
liberal`, putea deveni un concurent al blondei de
la Cotroceni. |n fa]a intimilor, B`sescu nu a f`cut
vreun secret, la \nceputul lui 2005, din faptul c`
Udrea urma s` fie ajutat` pentru a deveni primul
pre[edinte femeie din istoria Rom=niei.

C=teva detalii legate de acest ciudat tandem
ne scap`. Cel pu]in pentru moment. Nu [tim, de
pild`, dac` de atunci [i p=n` azi Elena Udrea a
g`sit timpul necesar pentru a pune burta pe carte.
Sau va profita de lini[tea din lunga perioad` de
suspendare ce va s` vin`? {i nu [tim, de asemenea,
dac` viziunea lui B`sescu, care dorea s` conduc`
Rom=nia [i dup` dou` mandate, prin intermediul
Elenei, coincide sau nu cu viziunea acesteia, care
ar fi poate dispus`, \n varianta unei victorii \n
alegeri \n 2014, s` se lepede de Traian, lu=nd-o
pe cont propriu. Ca pre[edinte recuperator.

Pumn \n
plexul coali]iei 
anti-B`sescu
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{p`gile 
din energie

B`sescu: ALRO Slatina era
obligat` s` se prezinte la
Ministerul Economiei „cu valiza
cu bani“. {ere[: „B`sescu s`
verifice ceea ce se spune \n
pia]`, cum c` patru milioane de
euro au fost trimi[i de ALRO
c`tre consilierii de la Cotroceni“.
Stolojan: Sunt „specula]ii pure“.

Nu este prima dat` c=nd ALRO Slatina este
subiect de scandal politic la nivel \nalt. ■

DA:35,86 % 
NU:64,14 %

Dezgropa]i-l 
pe Ceau[escu!
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Pandele contra lui Vanghelie
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Rast [i-a g`sit rostul: port la Dun`re

|n comuna doljean` Rast, situat` pe
malul Dun`rii, au demarat ieri
lucr`rile de construc]ie a portului \n
oglind` Rast - Lohm (Bulgaria), care
va constitui o nou` leg`tur` pe calea
apei \ntre Rom=nia [i ]ara vecin`. 

Portul Rast-Lohm se realizeaz` \n cadrul Programului
transfrontalier Phare CBC, iar valoarea investi]iei se
ridic` la patru milioane de euro. „Portul Rast-Lohm
va facilita cea mai scurt` leg`tur` \ntre Balcani [i ]`rile
din vestul Europei. Termenul de realizare este de
doi ani [i jum`tate, \ns` constructorii au promis c`
perioada va fi redus` la un an. |n afara portului propriu-
zis vor fi reabilita]i [i 30 de kilometri de drum pe
[oseaua dintre Rast-Giubega, care va face leg`tura
cu drumul na]ional Calafat-Craiova“, a declarat primarul
comunei Rast, Iulian Sili[teanu. |n prim`vara anului
2006, comuna Rast a fost grav afectat` de inunda]iile
de amploare provocate de rev`rsarea apelor Dun`rii,
comuna fiind str`mutat` pe un alt teritoriu din vecin`tate,
mai pu]in expus unor asemenea calamit`]i. ((RRoommpprreess))

La 17 ani de la Revolu]ie, tot mai multe voci sus]in c`
Nicolae [i Elena Ceau[escu nu se afl` \ngropa]i \n
Cimitirul Ghencea Civil Suspiciunile sunt alimentate
chiar de c`tre unele institu]ii ale statului 

Administra]ia Cimitirelor, Ministerul Ap`r`rii [i diverse
instan]e de judecat` refuz` deshumarea celor doi 

Gelu Voican Voiculescu, un personaj cheie implicat \n
execu]ia [i \nhumarea fo[tilor dictatori, a acceptat s`
stea de vorb` cu ZIUA El sus]ine varianta oficial`:
Nicolae [i Elena au fost \nmorm=nta]i la Ghencea 

Totu[i, Voican nu exclude nici posibilitatea ca \n
momentul de fa]` mormintele s` fie goale „Unu la mie
exist` [anse s` nu se g`seasc` nimic“, declar`
Voiculescu care consider` c` dezgroparea so]ilor
Ceau[escu \n momentul de fa]` este normal` Cei care
doresc s` ne ofere informa]ii, chiar [i sub protec]ia
anonimatului, referitoare la execu]ia [i \nhumarea
so]ilor Ceau[escu sunt ruga]i s` ne contacteze la
redac]ie sau la adresa de e-mail ziua@ziua.ro
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Sorin RRO{CA SST~NESCU

|n fa]a
intimilor,
B`sescu nu a
f`cut vreun
secret, la
\nceputul lui
2005, din
faptul c` Udrea
urma s` fie
ajutat` pentru
a deveni primul
pre[edinte
femeie din
istoria
Rom=niei.
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