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B`sescu a intrat de ieri, oficial,
\ntr-un nou mandat. A fost at=t
de gr`bit s`-[i \n[ire obiectivele,
c  ̀i-a luat-o \nainte Patriarhului
Daniel care a ]inut slujba reli -
gioas`. E drept c  ̀momentul plin
de sfin]enie nu prea i-a impre -
sionat pe parlamentari, altfel
foarte evlavio[i, de vreme ce
mul]i dintre ei au preferat s`
vorbeasc  ̀la telefon sau s  ̀fac`
glumi]e. C=t prive[te discursul
pre[edintelui, acesta pare ho -
t`r=t s  ̀fac`, \nainte de toate, o
reform` a statului. „Vom avea
mai mult` democra]ie, dac`
reforma Parlamentului va fi

primul pas c`tre reforma sta -
tului. Vom avea un stat de drept
consolidat, dac` reforma jus -
ti]iei [i combaterea corup]iei vor
continua. Vom avea o cre[ tere
economic  ̀aduc`toare de bun  ̀-
stare pentru to]i, dac  ̀resursele
statului vor fi chel tuite mai
eficient“, a spus B` sescu. El a
ad`ugat: „Avem nevoie de un
nou contract \ntre stat [i
cet`]ean. Schimbarea rapor -
tului dintre stat [i cet` ]ean
trebuie s  ̀fie prin cipalul obiectiv
al reformei statului. Rostul sta -
tului este s` fie \n slujba
cet`]eanului“. |n timpul discur -

sului, du[manii politici, social-
democra]i [i liberali, l-au privit
\mbufna]i. Singurul care a f`cut
not` discordant` a fost Miron
Mitrea care a aplaudat frenetic.
Cel mai trist om a fost Mircea
Geoan`. A privit absent c`tre
fotoliul dedicat pre[e dintelui. {i
ca s`-i aduc  ̀aminte lui Geoan`
de joia neagr  ̀\n care a fost mai
„prost`nac“ dec=t de obicei, B  ̀-
sescu a purtat ieri o cravat`
violet`. Culoarea pe care Hre -
ben ciuc a atribuit-o e[e cului
lide rului PSD, \n ex plica]ie ezo -
teric`. Umilin]a lui Geoan` a
continuat atunci c=nd [eful

statului aproape c  ̀nu a vrut s`
dea m=na cu el, privind \n alt`
parte. Dac  ̀din promisiunile lui
B`sescu n-am aflat dec=t vagi
direc]ii gene rale de bun`stare,
din liniile gu vern`rii PDL-UDMR-
Indepen den]i putem distinge ce
ne a[teapt  ̀\n 2010. Mai mult ca
sigur: o recesiune sever`, o de -
marare a proiectului Ro[ia Mon -
tan` [i o reconfigurare a admi -
nistra]iei, ce include [i valuri de
disponibiliz`ri. Mai pu]in pro -
babil: autostrad  ̀p=n  ̀la mare,
jum`tate din autostrada Transil -
vania, bani pentru educa]ie,
pen tru pensii [i pentru s`n`tate.

Ion BARBU
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Boeric` cercetat ........................ 5
30 de persoane, printre care [i Genic`
Boeric`, au fost trimise \n judecat` pentru
un prejudiciu de 10 milioane de euro.

Cadourile la regim...................... 6
Rom=nii nu mai fac investi]ii \n bunuri de
folosin]` \ndelungat`, limit=ndu-se la
cadouri care doar „\ndulcesc“ bradul.

Dinamo pe tarab` ...................... 9
Cristi Borcea le-a redactat fotbali[tilor
h=rtii prin care ace[tia pot negocia cu alte
cluburi, stabilind [i pre]ul de v=nzare. 

Recomand`ri TV ...................... 10
V` prezent`m pro gramele celor mai
importante 12 televiziuni care emit pe
teritoriul României.

Politica m-a costat .................. 15
Am discutat cu Sergiu Nicolaescu despre
comunism, despre disputa din cinemato -
grafia rom=neasc` [i alte multe secrete...

Sf. Ierarh Petru Movil`, Mitropolitul
Kievului; Sf. Mare Muceni]` Anastasia;
Sf. Mucenici Hrisogon [i Teodota

Cei mai mul]i nici m`car nu
au v`zut. Iar dintre cei ca -
re au v`zut, pu]ini au citit.
{i sunt [i mai pu]ini cei
care au \n]eles. De foarte
mult timp ziarul Ziua pos -
teaz`, \n varianta electro -
nic`, sub titlul „Republica
lui Traian B`sescu“, docu -
mentul exhaustiv asumat
de Administra]ia Prezi -
den ]ial` [i intitulat „Re gi -
mul politic [i constitu -
]ional din Rom=nia“.

Editorial

Honorius,
candidatul 
lui tata

Primul n`scut al deputatului
Silviu Prigoan`, Honorius, este
posibilul candidat al PDL pentru
locul l`sat liber, \n Sectorul 1, la
Ca mera Deputa]ilor de c t̀re liberalul
Bogdan Olteanu, numit viceguvernator
al B`ncii Na]ionale. Posibila can -
didatur` a lui Honorius Prigoan`
a fost confirmat` ieri de c`tre
vicepre[edintele PDL Gheorghe
Flu tur, care a spus c` acesta
este „unul dintre tinerii valoro[i
din partid care ar putea fi pro -
mova]i“. „V` asigur c` promovarea
va fi una democratic`“, a precizat
Flutur. Pentru acela[i loc liber
de deputat, potrivit unor surse
parlamentare, ar urma s` candideze
[i liberalul Radu Stroe. Alegerile
vor avea loc pe 17 ianuarie.
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Republica 
lui Traian
B`sescu

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

De ieri, domnul Traian B̀ sescu
[i-a preluat cel de-al doilea mandat
de pre[edinte al Rom=niei, pentru
urm`torii cinci ani. Cet`]eanul
B`sescu intr`, astfel, \n istoria
postdecembrist ,̀ drept primul [ef
de stat reconfirmat de cet`]enii
Rom=niei, dou` mandate la r=nd.
Reales de peste cinci milioane
de rom=ni, domnul B`sescu a ]inut
s`-[i arate recuno[tin]a fa]` de
cel care i-a respectat ordinele -
cet`]eanul Emil Boc - [i a decis
re[aparea acestuia,  dup` ce 67%
dintre ale[ii din Parlament l-au
aruncat la gunoi din func]ia de
premier, ca pe un cauciuc expirat.
La re\nc r̀carea bi]ilor preziden]iali,
hardul domnului B`sescu ne-a
spus c` \n viitor „statul trebuie s`

fie \n slujba cet`]eanului“!
Aceast` declara]ie utopic`

o completeaz̀  pe cea a cet̀ ]eanului
Boc, care a ]inut s` ne anun]e c`
vom str=nge din din]i \n 2010.
Evident, e cazul celor cu dantur`,
c`ci cei f`r  ̀vor digera [i mai greu
lipsurile de tot felul din anul ce
st̀  s̀  viǹ  peste Rom=nia \nz̀ pezit̀ .

P.S.Pentru cet`]eanul Anto -
nescu nu conteaz` c` programul
Guvernului Boc Re[apat este unul
liberal, ci doar c` nu-i suport`
pe anumi]i mini[tri. Motiv pentru
care nu-i las` pe ale[ii PNL s`
voteze cum vor ei, ci \i oblig` s`
tr=nteasc  ̀Executivul Boc Re[apat.
Cic` aceast` pozi]ie politic` a
cet̀ ]eanului Crin s-ar numi „revolu]ia
bunului-sim]”!

Avem pre[edinte reales,
avem premier re[apat

Salvatorii
criminalilor 
Soldatul care a recunoscut c`
l-a ucis \n 24 decembrie 1989
pe c`pitanul na]ionalei de rugby
a fost salvat de anchetatori f`r`
s` fi solicitat acest lucru.
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Program
de Cr`ciun
Majoritatea institu]iilor publice
vor fi \nchise de Cr`ciun, dar au
program pe 24 [i 26 decembrie.
|n zilele de 28, 29 [i 30 decembrie,
vor lucra dup` program normal. 
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C`[uneanu
la DNA
„Regele asfaltului“ a fost audiat
\n dosarul \n care C`t`lin Voicu
este acuzat de trafic de influen] .̀
C`[uneanu i-ar fi solicitat ajutorul
pentru a c=[tiga o licita]ie.

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

Pre[edintele a depus jur`m=ntul \n fa]a Parlamentului [i a enumerat
]elurile sale. Geoan` a privit \n gol la jil]ul pe care a visat c` va sta

B`sescu s-a \ntors 
cu poft` de schimbare

7
Speran]e dup`
Copenhaga 
„Acordul de la Copenhaga“ nu
stabile[te un calendar al reducerii
emisiilor de gaze, p=n  ̀la \ncheierea
unui tratat, care ar trebui perfectat
p=n` la sf=r[itul lui 2010. 

Federa]ia Rom=n` de Fotbal a
]inut ieri ultimul Comitet Executiv
al anului, \n care s-a luat decizia
ca alegerile pentru func]ia de
pre[edinte s̀  se ]in  ̀pe 25 ianuarie
anul viitor, sco]=ndu-l din curs`
pe Gic  ̀Popescu, cel mai periculos
poten]ial contracandidat al lui
Sandu. Un termen foarte apropiat,
care las` pu]in timp pentru o
campanie electoral` normal` [i
care \i ofer` lui Mircea Sandu
un avans considerabil. 
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