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„Este o grup` grea, \nt=lne[ti Fran]a, Serbia, Austria [i
Lituania...Trebuie s` ]inem cont c` aici fiecare meci este

important...Nu cred c` este o echip` care poate s` \nving`
toate forma]iile din grupa noastr`“ - Victor PI}URC~
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Steaua l-a
demis pe Zenga

Ro[-alba[trii au c=[tigat cu 1-0
derby-ul de s=mb`t` cu
Dinamo, provoc=nd plecarea
italianului din „Groap`“. Locul
s`u a fost luat ieri de Cornel
}`lnar, „supervizat“ de Cornel
Dinu.

Steaua s-a mai scos o dat` cu Zenga.
Dup` ce acum trei ani antrenorul italian aducea
titlul \n Ghencea dup` patru ani de pauz`, chiar
dac` a fost demis cu trei etape \naintea finalului,
duc=ndu-i pe ro[-alba[tri [i \n prim`vara european ,̀
el a reu[it s=mb`t` sear` s` scoat` echipa lui
Becali din criz`. Printr-o nou` evolu]ie extrem
de slab` a lui Dinamo, care a pierdut astfel dou`
derby-uri consecutive, determin=ndu-l pe
Zenga s`-[i anun]e ieri demisia.  ■
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Va continua
devalorizarea leului?

De ce s-au cheltuit 20 de milioane de euro
pentru un referendum despre care se [tia c` e
inutil? De ce fiecare cet̀ ]ean, \ncep=nd cu nou-n`scutul,
a fost silit s` ofere unei cauze pierdute, \n mod
oficial, un euro? De ce s-au mai cheltuit alte
zeci de milioane, al]i euro dona]i de fiecare rom=n
pentru propaganda de[`n]at`, \n limitele sau \n
afara legii, oficial` ori mascat`, f`cut` de Traian
B`sescu pentru o consultare, f`r` nici un rost, a
popula]iei? Cet`]eanul are dreptul s` [tie cum de
a fost posibil ca [eful statului s` se afle prezent,
de c=te ori a vrut [i unde a vrut, l`f`indu-se pe
sticla tuturor sta]iilor de televiziune [i care sunt
consecin]ele politice ale timpului [i energiei
astfel consumate, \n schimbul unui e[ec r`sun`tor.
Cet`]eanul are dreptul s` [tie de ce imense energii
organizatorice, de inteligen]` ale oamenilor
politici [i reprezentan]ilor mass-media au trebuit
s` fie irosite pentru a \ntoarce pe toate fe]ele
circumstan]ele unui referendum f`r` rost. Motiv
pentru care opinia public` nu a putut s` fie suficient
de atent` [i preocupat` de singurul eveniment
cu adev`rat relevant, [i anume alegerile pentru
Parlamentul European. |n fine, dac` este adev`rat
c` \ntreg circul ini]iat de B`sescu, [i a c`rui
consecin]` la vedere este sc=rba electoratului [i
neprezentarea la urne, a avut drept obiectiv malefic
propulsarea Partidului Democrat, cine le va explica
rom=nilor cum de este posibil ca forma]iunea politic`
preziden]ial` s` voteze, a[a cum a f`cut-o recent
\n Parlamentul European, \mpotriva interesului
acestei ]`ri? Condamn=ndu-i, practic, pe rom=ni
pentru cele petrecute \n Italia. {i de ce, \n
aceste condi]ii, ar mai fi necesar ca frontul popular
din Parlamentul European, \n mod constant adversar
al interesului nostru na]ional, s` fie \n continuare
\nt`rit prin pedi[ti? Care este principalul vinovat
pentru c`, \n ciuda faptului c` avem o lege a votului
uninominal votat` de Parlament, acest nou
sistem a fost compromis [i, probabil, nu va mai
putea fi aplicat la viitoarele legislative? {i, p=n`
la urm`, aceste oale sparte n-ar trebui pl`tite de
cineva?

Consemn`m, a[adar, sume imense de bani,
c`rora li se adaug` investi]ii de inteligen]`, fantezie,
mari eforturi organizatorice, pentru un la fel de
mare f=s. At=ta vreme c=t b=lciul declan[at de
B`sescu, \nc` de la alegerea sa - la limit` [i,
probabil, frauduloas` - ca pre[edinte, are ca unic
efect discreditarea clasei politice, a Parlamentului,
a societ`]ii civile, a Bisericii [i a mass-media,
concluzia nu poate fi alta dec=t c` \n fruntea statului
s-a instalat un om anti-sistem. Un dezintegrator.
De aici, [i sc=rba f`r` precedent a electoratului.
Care, pur [i simplu, a refuzat s` mai ias` din cas`.
Boicot=nd referendumul, oamenii au boicotat implicit
[i alegerile pentru Parlamentul European.

S` \ncerc`m s` transform`m r`ul \n bine. S`
vedem [i care poate fi partea plin` a paharului.
Dac` aceasta a fost acum, \n aceast` „duminic`
a chiorului“, reac]ia rom=nilor, dac` ei, a[a cum
o dovedesc cifrele, au boicotat demersurile clasei
politice [i, \n primul r=nd, pe cele ale pre[edintelui,
ce este de f`cut pentru ca, \n viitor, acest lucru
s` nu se mai repete? Pentru c`, dac` se repet`,
vom asista la suprimarea democra]iei. Poate pentru
\nc` 50 de ani. Urmeaz` alegerile locale, parlamentare
[i preziden]iale. Pentru ca ele s` fie \ncununate
de succes, reprezent=nd \nc` un pas \n direc]ia
consolid`rii statului de drept, este obligatoriu ca
rezultatele s` fie expresia real` a voin]ei cet`]enilor.
Cu alte cuvinte, sila [i sc=rba trebuie transformate
\n preocupare [i interes. La locale, legislative [i
preziden]iale, cet`]enii acestei ]`ri vor trebui s`
\n]eleag` c` votul lor conteaz` cu adev`rat. {i c`
o s` tr`iasc` a[a cum voteaz`. Ei bine, pentru
aceast` spectaculoas` r`sturnare de atitudine,
este indispensabil ca rom=nii s` \n]eleag` cine sunt
vinova]ii pentru r`sun`torul e[ec al democra]iei
\nregistrat ieri. {i, \nainte de toate, cine este
capul r`ut`]ilor. {i cine trebuie s` pl`teasc` primul
oalele sparte. De r`spunsul rapid la aceast` \ntrebare
depinde viitorul Rom=niei.  ■
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Cet`]eanul are
dreptul s` [tie
de ce imense
energii organiza-
torice, de inte-
ligen]` ale oa-
menilor politici
[i reprezentan-
]ilor mass-media
au trebuit s` fie
irosite pentru a
\ntoarce pe
toate fe]ele
circumstan]ele
unui referendum
f`r` rost. 
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Exitpoll realizat de CSOP la comanda Realitatea TV

Dovada a ap`rut \n momentul \n care familia
preziden]ial` a cump`rat un teren \n Aleea
Privighetorilor, gard \n gard cu regele asfaltului
Costel C`[uneanu � Traian [i Maria B`sescu au fost
obliga]i s`-[i declare, la data de 14.10.2002,
domiciliile \n fa]a notarului � Astfel, afl`m c` Traian
locuia \n vila din str. Mare[al Constantin Prezan 
nr. 4, primit` din fondul locativ de stat, iar Maria \n
imobilul din str. Aviatorilor nr. 57, cas` repartizat`
ex-ministrului Transporturilor \n 1991, din fondul
locativ al statului � La data de 14.08.2002, familia
B`sescu semnase contractul nr. 2069 prin care au
devenit chiria[ii statului \n vila din str. Mih`ileanu
nr. 2, pe care apoi a cump`rat-o \n 4 februarie 2003
� Aventurile lui B`sescu prin casele statului au
\nceput din 1980, c=nd fostul c`pitan de vas
prime[te un apartament \n Constan]a cu mult peste
necesarul familiei, conform legilor comuniste 
� Apoi, c=nd ajunge ministru i se d` un apartament
\n Pia]a Victoriei, pe care-l schimb` dup` opt luni
pentru vila din str. Aviatorilor � |n 2004, B`sescu s-a
mutat \n „Vila lac 3“ destinat` pre[edin]ilor
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Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European 
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Huliganii [i-au f`cut de cap \naintea meciului


