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Procurorii au \n lucru un dosar
pe numele fostului ministru al
Justi]iei, deschis \n urma unei
pl=ngeri penale depuse de Tudor
Chiuariu, ancheta fiind \n faza
actelor premerg`toare \nceperii
urm`ririi penale.

Ministerul Justi]iei a sesizat cu pl=ngere penal`
Parchetul instan]ei supreme, \n 9 octombrie 2007,
dup` ce a descoperit indicii de fals intelectual, \n
urma unor verific`ri  n

Moartea 
pe Internet

Internetul arunc` \n aer 
rata sinuciderilor.

Este [i exemplul or`[elului britanic Bridges,
zguduit \n aceste zile de mai multe sinucideri la
„indigo“ ale unor adolescen]i. Localnicii pun tragediile
pe seama leg`turii cu un cult de pe internet. Mai
nou, tinerii din Marea Britanie au lansat moda site-
urilor de comemorare [i se sinucid pentru a deveni
cunoscu]i. |n aceast` statistic` neagr` [i-a f`cut loc,
din p`cate, [i Rom=nia, numai anul trecut sinucig=ndu-
se peste 3.000 de persoane. Citi]i despre moda
sinuciderilor pe www.ziua.net.n (Dana CONERTH) 

=) Sf. Grigorie Teologul; 
=) Sf. Bretanion, 

episcopul Tomisului; 
Cuv. Publie

„|n Rom=nia este dezastru economic? Categoric,
nu. Eventual, cel c=ntat dup` ureche, la

televizor, de c`tre unii, numi]i [i anali[ti“ -
Constantin CHIRCA, director adjunct BNR

Guvernul a sesizat ieri Curtea
Constitu]ional` \n cazul Norica
Nicolai, solicit=nd judec`torilor
s` constate c` refuzul [efului
statului de a o numi pe liberal` \n
func]ia de ministru al Justi]iei
este neconstitu]ional.

„Se solicit` Cur]ii Constitu]ionale, \n numele
Guvernului Rom=niei, s` constate c` refuzul
Pre[edintelui Rom=niei de a o numi pe doamna
Norica Nicolai \n func]ia de ministru al Justi]iei
este neconstitu]ional“, se mai precizeaz` \n
comunicat. Sesizarea Cur]ii Constitu]ionale \n

vederea debloc`rii situa]iei de la v=rful Ministerului
Justi]iei a fost solu]ia insistent vehiculat` de
liberali \n ultimele zile, \ns` anun]ul Guvernului
\n acest sens a \nt=ziat s` apar`. De[i au comunicat
\n aceast` perioad`, prin diverse mijloace,
pre[edintele [i primul ministru nu s-au \n]eles
\n privin]a instal`rii lui Nicolai la Justi]ie. Ieri
diminea]` - prezent la Ia[i cu ocazia s`rb`toririi
Unirii de la 1859 - premierul T`riceanu spunea,
potrivit Rompres, c` a[teapt` \nc` de la consilierii
juridici un punct de vedere „bine fundamentat
asupra necesit`]ii [i oportunit`]ii unei sesiz`ri
la Curtea Constitu]ional`“. n (O.B.)

Papa: „Presa,
un posibil 
r`u abisal“

Ion BARBU
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Frauda secolului 

Un singur broker a reu[it s`
p`gubeasc` Société Générale,
banca num`rul doi a Fran]ei, cu 4,9
miliarde de euro. „Gaura“ este
echivalent` cu aproape jum`tate din
activele BRD.

Grupul bancar Société Générale, a doua banc`
francez` ca m`rime, a anun]at ieri c` a fost victima
unei fraude din partea unuia dintre brokerii s`i,
care va avea un impact negativ de 4,9 miliarde de
euro asupra activit`]ilor sale, informeaz` AFP, citat de
Mediafax. La aceast` fraud` se adaug` alte 2,05 miliarde
de euro sub forma unor deprecieri de active provocate
de criza creditelor subprime, ceea ce ridic` valoarea
total` a pierderilor la 6,95 miliarde de euro. Frauda
reprezint` aproape jum`tate din activele BRD, subsidiara
din Rom=nia a grupului francez, [i este echivalent`
cu valoarea activelor de]inute de a treia institu]ie
bancar` din Rom=nia, Raiffeisen Bank.  n

Va \ncepe urm`rirea
penal` \n cazul celor opt

f`r` avizul Parlamentului?

Agen]iile de pres` au difuzat aproape \n acela[i
timp dou` [tiri: Rom=nia nu a fost invitat` s` participe
la Forumul mondial de la Davos, dar a primit-o
pe cea de a fi prezent` la Carnavalul de la Vene]ia.
Nu e r`u s` pl`tim din greu pentru a trimite o
reprezentan]` aleas` pe spr=ncean` pentru a ne
reprezenta la Vene]ia, m`car a[a, de fason, s`
fim [i noi \n r=ndul protipendadei culturale a
continentului. 

Dar de ce s-a decis abandonarea tradi]iei noastre
de participare la Davos? Este o reflectare exact`
a statutului interna]ional pe care Rom=nia l-a c`p`tat,
din nefericire, urmare a ne[tiin]ei politicienilor no[tri
de a sesiza \n mod corect unde se afl` centrele
de putere reale ale lumii [i, eventual, cum le pot
exploata. 

Sau poate c` nu. |n prima parte a anilor ‘90,
aveam con[tiin]a c ,̀ \ntr-o lume european` a valorilor
emergente, Rom=nia avea ceva de spus. {i a
spus c=teva lucruri foarte interesante la Davos,
acolo unde s-au negociat foarte multe dintre jocurile
ce aveau s` devin` realitate palpabil̀  \n anii urm`tori.
Mai mult, Rom=nia se implicase foarte serios [i
\n cel`lalt forum, cel de la Crans Montana,
dedicat special problematicii noilor democra]ii,
europene [i nu numai. Am participat la c=teva edi]ii
ale ambelor conferin]e [i am v`zut cum, dincolo
de [edin]ele oficiale, delega]iile se \nt=lneau \n
permanen]̀  \n grupuri de negocieri \n care dimensiunea
politic` era \nso]it` de cea economic` \n cel mai
complex sens al cuv=ntului, [efii de state [i guverne
fiind \nso]i de industria[ii lideri ai pie]elor na]ionale.

Acum ce s` le spunem? Eventual doar ceea
ce [tiu [i ei mai de dinainte: Pre[edintele nu se
poate caza la acela[i hotel cu Primul Ministru,
vin cu avioane separate, cer hotel separat, au trasee
diferite de sosire [i plecare, fiecare cu echipa lui,
inclusiv de ziari[ti...Adic` pe modelul particip`rilor
de p=n` acum de la Bruxelles, cu ocazia Summiturilor
bianuale. Context \n care, din start, se anuleaz`
valoarea particip`rii, mai ales la un Forum ca cel
de la Davos, unde partenerii vor s` vad` dac` o
]ar` ofer` sau nu o pia]` uman`, financiar` [i de
afaceri complet predictibil`. |n func]ie de acest
criteriu de baz` se poate discuta despre investi]ii,
cooper`ri pe pie]ele financiare pentru captarea de
fonduri: Doar predictibilitatea poate garanta [i nivelul
de beneficii recuperate. Ai no[tri ce s` le spun`?
Pre[edintele le-ar putea spune ce ar vrea s` fac`
dar nu poate fiindc` este sabotat de Guvernul asociat
cu mafiile de infractori oligarhi [i cu Parlamentul
Ru[inii. Eventual, ca s` anime atmosfera, le-ar putea
da ni[te transcrieri de convorbiri telefonice ale unor
persoane interesante [i s` le dea lista cu cine va
fi trimis la DNA sau la Parchet \n s`pt`m=nile
urm`toare. Primul Ministru le va spune [i el c`
vrea, dar c` e sabotat de Pre[edinte [i c ,̀ \n general,
nu e l`sat s` lucreze [i s` performeze, chiar
dac` are mini[tri str l̀uci]i precum domnul Cioroianu.
Moment \n care, dup` ce t=n`rul nostru ministru
de externe le va spune „OK, boys!“, b`ie]ii s-ar
\ntreba de ce [i-au pierdut timpul [i, preventiv,
tocmai fiindc` [tiu toate astea, n-au invitat Rom=nia...

Sigur c` e interesant c` vom fi la Carnavalul
de la Vene]ia, \n \ncercarea consolidat` anun]at`
de Guvern pentru recuperarea imaginii at=t de
[ifonate a Rom=niei. E bine s` \ncerc`m [i asta,
\n aceea[i linie cu volumul celebru „Eterna [i
fascinanta“ [i cu spectacolele [i c`r]ile pu]in v=ndute
editate de ICR. Poate se conving m`car italienii
c` Excelen]a Sa domnul Costic` Argint, prietenul
lui Cioroianu, mai are [i altfel de cona]ionali. Tot
e ceva. Numai c` semnalul ignor`rii Rom=niei de
cei de la Davos spune altceva. Dar dac`, pe
fond, nici m`car nu ne intereseaz` b`ie]ii de la
Davos [i le d`m cu tifla?  n

Director: SORIN RO{CA STåNESCU Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI cotidian na]ional fondat \n 1930

Conferin]` nu,
Carnaval
desigur!
Cristian UNTEANU

Rom=nia nu a
fost invitat` s`
participe la
Forumul
mondial de la
Davos, dar a
primit-o pe cea
de a fi prezent`
la Carnavalul
de la Vene]ia.
(...) M`car a[a,
de fason, s` fim
[i noi \n r=ndul
protipendadei
culturale a
continentului.
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B`sescu a refuzat s` cear` urm`rirea penal` a fostului ministru
al Mediului, de[i faptele de corup]ie extrem de grave de care
acesta era acuzat \i fuseser` aduse la cuno[tin]` printr-un
probatoriu complex � Sulfina Barbu era acuzat` de directorul
Administra]iei Fondului de Mediu c` a elaborat Ordonan]a de
Urgen]` 196/2005 [i Legea nr.105/2006 \n dauna statului [i \n
favoarea unor „grupuri de interese politice“ � Denun]`torul,
Gheorghe Ionel, a fost asigurat de Administra]ia Preziden]ial`,
prin Gabriel Pi[cociu, c` „urmeaz` s` fie sesizat pre[edintele,
pentru a cere urm`rirea penal`“ � Acest lucru nu s-a \nt=mplat
\ns` nici p=n` \n prezent pentru c` firele ar fi dus chiar la
pre[edinte � Traian B`sescu este cel care a promulgat legea
conceput` de Sulfina Barbu \n urma c`reia, \n decembrie 2007,
datorii ale marilor poluatori, de zeci de milioane de euro, s-au
prescris � Directorul AFM s-a adresat [i Parchetului � |ns`
procurorii numi]i de B`sescu au \nchis dosarul cu NUP � La
scurt timp, Sulfina Barbu s-a r`zbunat demi]=ndu-l abuziv pe
Gheorghe Ionel din fruntea AFM � Repus \n func]ie de instan]`,
denun]`torul a aflat c` ministrul PD i-a desfiin]at postul,
modific=nd organigrama AFM

3,7695 lei

2,5773 lei

Verde la jaf
B`sescu a girat o lege a fostului ministru PD al Mediului, 
prin care statul a fost p`gubit cu zeci de milioane de dolari 
� Pre[edintele a sc`pat-o pe Sulfina Barbu [i de dosarul penal
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