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�Evident c`, dac` o parte din poten]ialul nuclear american este localizat
pe teritoriu european [i ne amenin]`, va trebui s` r`spundem. Acest

sistem de ap`rare anti-rachet` de o parte [i absen]a sa de partea cealalt`
cre[te posibilitatea declan[`rii unui conflict nuclear� - Vladimir PUTIN

Reprezentantul Comunit`]ii
Ru[ilor Lipoveni din Rom=nia
critic` desf`[urarea bazelor
militare ale SUA, sub pretextul
c` acestea vor afecta existen]a
pescarilor lipoveni.

Deputatul Miron Ignat, reprezentant al Comunit̀ ]ii
Ru[ilor Lipoveni din Rom=nia \n Parlament, se pro-
nun]`, \ntr-un interviu acordat ziarului rus Vremia
Novostei, citat de Interfax, \mpotriva bazelor ameri-
cane de pe teritoriul Rom=niei, reamintind c`
pescuitul reprezint` principala surs` de venit a lipo-
venilor care tr`iesc \n satele Jurilovca [i Sarichioi,
\n Delta Dun`rii, aflate la doar c=]iva kilometri
de Babadag, una dintre viitoarele loca]ii ale bazelor

SUA din ]ara noastr`. Dup` cum sus]ine deputatul
Ignat, comunitatea pe care o reprezint` i s-a
pl=ns c` �manevrele militare ce vor avea loc la
Babadag se vor ]ine pe Lacul Razelm, acolo
unde lipovenii pescuiesc�, iar primarul acestei loca-
lit`]i \i va \n[tiin]a pe localnici, \n prealabil, des-
pre aceste exerci]ii militare, urm=nd ca ace[tia s`
stea acas` \n zilele respective sau chiar o s`pt`m=n`.
�Cine ne va pl`ti aceste daune materiale c=nd
vor veni americanii?, se \ntreab` Ignat, care sus]ine
c` cei din circumscrip]ia sa electoral` i-au cerut
s` clarifice aceste chestiuni. Comunitatea ru[ilor
lipoveni din Rom=nia este format` din 37.000 de
persoane, care locuiesc \n satele [i porturile din
Delta Dun`rii, noteaz` Interfax. ■ (L.P.)
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Ru[ii lipoveni nu vor baz` SUA 
la Babadag
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Steaua Rom=niei
pentru eroii 
de la Nistru

Tudor Petrov Popa ((ffoottoo)), ultimul
de]inut politic din Europa, este
liber dup` 15 ani de temni]`
transnistrean`.

Rom=nul \nchis ilegal cu sprijinul Armatei a
14-a Ruse a fost \nt=mpinat ieri, la frontiera de la
Dub`sari, doar de c`tre familie [i ziari[tii de la
ZIUA, Realitatea TV [i Antena 3, veni]i special pentru
acest eveniment. Presa [i societatea civil` de la
Chi[in`u, ca [i oficialit`]ile rom=ne[ti, au fost dezinfor-
mate din nou de c`tre autorit`]ile moldovene[ti pen-
tru a se mic[ora impactul public al eliber`rii erou-
lui rom=n. ZIUA l-a descoperit pe autorul diversiunii:
viceministrul de Interne, Sergiu Golovaci. ■

Dac` \n 2004, \n Bucure[ti, existau 183 de institu]ii de stat,
acum mai sunt doar 149, \n vreme ce num`rul celor particulare
a crescut la 116 " De[i legea le acord` copiilor dreptul s`-[i
\nceap` educa]ia de la v=rsta de trei ani, 20.000 de pre[colari
din Bucure[ti nu vor putea fi \nscri[i \n toamn` din cauza lipsei
de locuri " Criza este at=t de mare, \nc=t, la 1 iunie 2007, \n
prima zi de \nscriere a copiilor la gr`dini]`, toate locurile s-au
ocupat dup` nici dou` ore, \n caz c` nu erau deja indisponibile
din martie sau de un an, doi " Marile �investi]ii� anun]ate de
mini[trii Mihail H`rd`u [i Cristian Adomni]ei - prin care cl`dirile
a 41 de gr`dini]e urmeaz` a fi extinse - reprezint`, de fapt,
\nlocuirea celor disp`rute \n ultimii doi ani " De[i H`rd`u
ob]inuse fonduri \nainte de a fi demis, Adomni]ei (foto) nu s-a
interesat de criza pre[colarilor [i a anun]at c` prioritatea sa o
reprezint` Internetul \n [coli " Salarizarea de mizerie a
educatoarelor, lipsa de buc`t`rese [i lenjerese nu fac dec=t s`
ucid` \ncet [i sigur sistemul de stat " Aceasta, \n condi]iile \n
care, pentru \nscrierea la o [coal` mai bun`, copilul are nevoie
de un an preg`titor la gr`dini]` " De toat` aceast` criz` profit`
cadrele didactice care [i-au deschis gr`dini]e particulare, \n
complicitate cu oficialii din Educa]ie " Afacerea este foarte
profitabil`, av=nd \n vedere c` educa]ia unui pre[colar \n
institu]iile particulare poate costa lunar c=t un an de facultate
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Va fi activat` clauza 
de salvgardare?
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Fumatul interzis
- dezbateri
simulate
Miruna MMUNTEANU

Penibilul
demers al
Ministerului
S`n`t`]ii nu
poate fi con-
siderat nici
m`car un son-
daj de opinie,
cu at=t mai
pu]in o �dez-
batere� public`.
În Occident,
procese simi-
lare au durat
luni sau chiar
ani de zile.

Pentru politicienii rom=ni, dezbaterea public`
r`m=ne \n continuare o fars`. Un mic exerci]iu
birocratico-manipulativ, cu concluzii dinainte stabilite.
Cel mai recent exemplu: �consultarea� cu privire
la fumat, organizat` de Ministerul S`n`t`]ii la
insisten]ele Comisiei Europene. Un adev`rat etalon
al dispre]ului fa]` de p`rerea ([i interesele) celor
mul]i.

Presat de Comisia European` s` pun` \n dezbatere
na]ional` spinoasa tem` a restric]iilor la fumat,
liberalul Eugen Nicol`escu a rezolvat problema \n
numai trei s`pt`m=ni, cu minimum de efort. �Pentru
a formula un r`spuns \n raport cu realitatea
rom=neasc`, Ministerul S`n`t`]ii a lansat pe 11 mai
a.c., pe site-ul ministerului, o consultare public`�
- se precizeaz` \ntr-un comunicat de pres`. La 29
mai, se anun]au, deja, concluziile: peste 80 la
sut` dintre rom=ni doresc interzicerea total` a
fumatului \n locurile publice, inclusiv \n restaurante
[i baruri. ßi c=t mai cur=nd!

Penibilul demers al Ministerului S`n`t`]ii nu
poate fi considerat nici m`car un sondaj de opi-
nie, cu at=t mai pu]in o �dezbatere� public`. În
Occident, procese similare au durat luni sau
chiar ani de zile. Au inclus nu numai vaste campanii
de mediatizare, ci [i negocieri intense cu patronatele
din turism [i din comer]. Fiindc` introducerea
interdic]iei la fumat are consecin]e economice
imediate [i deloc de neglijat. Care s-ar putea dovedi
de-a dreptul catastrofale pentru mul]i dintre micii
\ntreprinz`tori. Economii mult mai puternice ca a
noastr` a[teapt` cu \ngrijorare consecin]ele
acestei m`suri. 

Pentru a fi relevant, Eugen Nicol`escu ar fi
trebuit s`-i chestioneze \n primul r=nd pe cei
viza]i \n mod direct de proiectul s`u. Pe clien]ii
restaurantelor, nu pe cititorii fideli ai site-ului
Ministerului S`n`t`]ii. În mod cert, ace[tia din urm`
nu prea calc` prin c=rciumi, cafenele sau baruri.
Fiindc`, acolo, spa]iile destinate �nefum`torilor� sunt
constant pustii, chiar [i atunci c=nd \n restul localului
se a[teapt` \n picioare pentru un loc la mas`. O
interdic]ie general` ar goni cu siguran]` foarte mul]i
mu[terii. Ceva este, deci, \n neregul` cu �e[antionul�
lui Nicol`escu. 

A propos, c=]i dintre dumneavoastr` viziteaz`
regulat adresa www.ms.ro? Eu abia acum am
descoperit-o. Se pare c` ar trebui s` o monitoriz`m
constant, fiindc` nu se [tie ce alte ini]iative ar
mai putea fi �validate� printr-o simpl` postare -
efemer` - pe net. Practica ar putea fi extins ,̀ desigur,
[i la alte institu]ii. 

Precedentul este extrem de periculos. Îmi
aminte[te de referendumul pentru validarea actualei
Constitu]ii. Prelungit pe durata a dou` zile, referendumul
a \ntrunit \n mod miraculos o �majoritate� scr=[nit`,
dup` ce, cu [ase ore \nainte de \nchiderea urnelor,
abia de se prezentase la vot un sfert din electorat.
Într-un consens general, politicienii au \nchis
ochii \n fa]a neregulilor flagrante, pretinz=nd c` o
fac pentru o cauz` nobil`. Adoptarea noii Constitu]ii
�europene� ar fi fost, vezi Doamne, o urgen]`.
Nu mai era timp pentru dezbateri publice reale.
A[a ne-am procopsit cu un text idiot [i plin de
ambiguit`]i, sortit s` genereze crize politice. Ne
confrunt`m cu ele [i ast`zi.

Conduc`torii no[tri continu`, \ns`, s` cread` c`
dezbaterea public` este un �moft�, o formalitate
care poate fi expediat` rapid, bifat` doar de ochii
lumii. A[a cum a f`cut Eugen Nicol`escu, pentru
a putea raporta cu m=ndrie, la reuniunea de s`pt̀ m=na
trecut` a mini[trilor europeni ai S`n`t`]ii, c` Rom=nia
este gata s` ard` etapele [i s -̀[i dep`[easc` vertiginos
planul la nefum`tori furaja]i \n stabilimente publice.
Ce mai conteaz` costurile economice sau impactul
social al acestei m`suri? Avem timp mai t=rziu s`
ne d`m cu pumnii \n cap. ■

Genic` Boeric`
testat 
cu poligraful

Acuza]iile aduse lui Adrian
N`stase \n dosarul �M`tu[a
Tamara� au fost probate cu
�detectorul de minciuni.� 

Omul de afaceri Genic` Boeric`, denun]`-
torul fostului premier Adrian N`stase \n dosa-
rul �m`tu[a Tamara�, a fost supus testului
poligraf. ■

Piraterie la SRI
[i Interne

Chestorul Virgil Ardelean 
[i-a dat acordul pentru 
ca spitalul MAI s` foloseasc` 
un produs IT realizat dup` 
un soft furat " Programul 
a ajuns [i la Spitalul �Agrippa
Ionescu�, apar]in=nd SRI 

Timp de trei ani, vinova]ii au fost proteja]i
de reprezentan]i ai Oficiului Român pentru Drepturi
de Autor, Poli]iei [i Parchetului. ■
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