
n PEDELIªTII AU PLÃTIT SCUMP n

Lupta pentru susþinerea lui Vasile Blaga,
zis ºi “Buldogul”, s-a încheiat odatã cu
numirea acestuia în “fruncea” Senatului.

Costurile susþinerii lui Blaga la ºefia acestei
Camere nu au fost tocmai mici pentru
pedeliºti. Astfel, ei s-au vãzut nevoiþi, de
dragul ciolanului, sã cedeze imediat ºefia
Secretariatului General al Guvernului
(SGG). Practic, al doilea om dupã premier
ºi gestionarul efectiv al banilor Guvernului
va fi un udemerist. Guvernul, ca entitate
ordonatoare de credite, nu existã, aceastã
funcþie revenind SGG. Deci, pedeliºtii au
plãtit scump funcþia de preºedinte al
Senatului. Anterior, acelaºi UDMR a
obþinut din partea puterii coordonarea
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
adicã a preluat gestionarea banilor de la
aceastã instituþie. Exact aºa cum a cerut.
Ministerul Sãnãtãþii este condus oricum de
Ritli Ladislau, pus în funcþie de organizaþia
maghiarimii române. Supuºenia UDMR a
mai fost cumpãratã ºi cu o serie de posturi
bine remunerate de-a lungul anilor. În
opinia lui Mugur Ciuvicã, preºedintele
Grupului de Investigaþii Politice, numirea lui
Blaga la Senat reprezintã “înfrângerea
definitivã a aºa-ziºilor pedeliºti reformatori
din PDL”. Ciuvicã este de pãrere cã Blaga
e doar “un cãþel care a stat cu botul pe
labe ºi, fiindcã a stat cuminþel, Bãsescu i-a
aruncat un oscior sã-l roadã”. Liderul
senatorilor PNL, Puiu Haºotti, a anunþat,
ieri, cã, în urma negocierilor purtate între
liderii grupurilor parlamentare, PSD îi va
reveni încã o funcþie de secretar în Biroul
Permanent al Senatului. El a adãugat cã
raportul dintre Putere ºi Opoziþie în Biroul
Permanent “va fi ca ºi pânã acum, 7 la 6”.

“În cãrþi” pentru ocuparea funcþiei de
secretar de stat este viceliderul grupului
parlamentar al PSD din Senat, Ioan Mang.

n SE ÎNCALCÃ LEGEA n Senatorii
PSD Lia Olguþa Vasilescu, Iulian Bãdescu
ºi Dan ªova susþin cã decizia de luni a
Senatului privind numirea pedelistului
Blaga la ºefia instituþiei este contrarã
deciziei din 2005 a Curþii Constituþionale
(CC). “În 2005, a existat o decizie clarã a
Curþii Constituþionale, decizia 601, care
aratã cã preºedintele Senatului nu poate fi
revocat decât la iniþiativa grupului
parlamentar care l-a propus, grup ce deþine
dreptul exclusiv de a propune un înlocuitor.
Ca de atâtea ori în aceºti ultimii doi ani,
PDL a ales sã calce peste Constituþie, din
cauza setei nestãvilite de putere”, a
declarat ªova. Preºedintele PSD, Victor
Ponta, este de pãrere cã situaþia creatã la
Senat prin alegerea lui Blaga la ºefia
acestui for susþinut de coaliþia de guvernare
nu reprezintã nicio pierdere, niciun câºtig
pentru PSD. Potrivit acestuia, este un
moment important pentru USL, care a aflat
pe ce oameni se poate baza în perspectiva
bãtãliei electorale din 2012. Liderul PSD a
precizat cã cel mai recent sondaj realizat
aratã cã USL se menþine la 57% în
preferinþele de vot ale românilor, în timp ce
PDL nu depãºeºte 20 de procente. În
schimb, el s-a arãtat îngrijorat cã în acelaºi
sondaj 59% dintre români au spus cã se
tem cã viitoarele alegeri vor fi fraudate. 
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OPOzIÞIA ATRAGE ATENÞIA

UDMR-UL GESTIONEAzÃ BANII GUvERNULUI ªI SÃNÃTATEA

Anticorupþia
= antiPDL 

Preºedintele PSD, Victor Ponta, face prevestiri
sumbre asupra viitorului membrilor PDL de la Bistriþa. El
a afirmat cã „familia mafiotã” a PDL de la Bistriþa, în
frunte cu “naºul” Ioan Oltean vor ajunge în spatele
gratiilor. “Aici bãtãlia se dã cu familia mafiotã condusã
de Ioan Oltean. PDL, ca orice clan mafiot, se împarte
pe famiglii: familia Flutur, familia de la Cluj - care acum
este un pic prin arest - ºi familia de la Bistriþa, care
probabil va fi în închisoare foarte curând. ªi Botiº, ºi
Rusu (n.r. - preºedintele CJ Bistriþa-Nãsãud, Liviu Rusu)
ºi, bineînþeles, naºul lor, Oltean. Este o bãtãlie cu o
familie mafiotã plinã de bani, plinã de influenþã politicã
la nivel local ºi naþional ºi, din acest punct de vedere,
am venit sã le spunem colegilor noºtri, social-democraþi,
liberali ºi conservatori cã nu sunt singuri în aceastã
bãtãlie”, a spus liderul PSD, prezent la Bistriþa la o
întâlnire politicã împreunã cu preºedintele PNL Crin
Antonescu. Ponta sperã ca USL sã scoatã judeþul de
sub influenþa PDL. “Toatã echipa de aici la Bistriþa,
împreunã cu toþi colegii de la PNL ºi PC, pot sã aibã un
succes electoral, dar mai ales pot sã facã extrem de
multã treabã pentru un judeþ destul de vãduvit în ultimii
20 ani”, a conchis el. 
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CONSTANÞA

BORBELy A REfUzAT ÎNTREvEDEREA
CU AUTORITÃÞILE jUDEÞENE
Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a refuzat, ieri, în cadrul
vizitei sale la Constanþa, sã se întâlneascã cu
reprezentanþii Consiliului Judeþean Constanþa ºi cu
primarii care îl aºteptau la Biblioteca Judeþeanã „I.N.
Roman”, fapt care a stârnit reacþii din partea preºedintelui
CJC, Nicuºor Constantinescu. „Ministrul a refuzat sã vinã
pentru cã a mers la Prefecturã, pentru cã aºa a primit
ordine de la Guvernul pe care îl reprezintã. Noi
convocasem aici primarii, la Biblioteca Judeþeanã. Din
pãcate, el a ales sã meargã la Prefecturã, lucrurile
nerezolvându-se aºa cum ne-am dorit, în ceea ce
priveºte proiectele cu fonduri europene legate de mediu.
Nu înþeleg ce atribuþii are Prefectura cu fondurile
europene. Poate îmi spune ºi mie cineva o singurã
atribuþie a prefectului legatã de fondurile europene... Din
pãcate, prefectul nu ºtie decât sã punã piedici, sã atace
în contencios administrativ hotãrârile ce vizeazã
proiectele europene. Nu vãd utilitatea unor astfel de
demersuri cu un personaj care aºa înþelege sã ajute
judeþul Constanþa”, a declarat Constantinescu. (C.M.)

CRIN ANTONESCU

„PDL NU MAI vREA SÃ MODIfICE
LEGILE ELECTORALE”

Liderul PNL Crin Antonescu a afirmat, ieri, cã, din
„ultimele informaþii care circulã”, PDL nu mai vrea sã
reducã numãrul parlamentarilor ºi sã facã vot uninominal
pur ºi cã s-ar fi hotãrât „sã se bucure de binefacerile
actualei legi electorale”. În urmã cu douã sãptãmâni,
liderul UDMR Kelemen Hunor anunþa cã în cadrul ºedinþei
Coaliþiei s-a decis promovarea unui sistem de vot mixt
pentru Camerã, prin vot uninominal ºi listã naþionalã de
compensare, iar senatorii sã fie aleºi uninominal, câte doi
pe fiecare judeþ ºi câte unul pe sector. Astfel, Coaliþia a
decis sã se pãstreze sistemul bicameral, iar alegerea
pentru Camera Deputaþilor sã aibã loc în baza unui sistem
mixt - circa 65% prin vot uninominal, iar circa 35% dintre
deputaþi vor fi aleºi pe o listã naþionalã de compensare,
urmând ca numãrul total al deputaþilor sã ajungã la
aproximativ 300. Pentru Senat, proporþia va fi de doi
senatori pentru fiecare judeþ, indiferent de mãrimea
judeþului, ºi câte un senator pentru fiecare sector,
rezultând într-un total de 88 de senatori. Kelemen mai
spusese cã s-a agreat ºi comasarea alegerilor locale cu
cele parlamentare în noiembrie 2012. (T.I.)

PSD

IRONII PRIvIND vIITORUL LUI GEOANÃ

Preºedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, nu dã nicio ºansã
partidului pe care fostul lider social democrat Mircea Geoanã
spune cã îl va înfiinþa. „Sã fim serioºi. Nu se face un partid
bãtând din palme. Mulþi au tot lansat partide ºi vedeþi unde au
ajuns”, a declarat fostul ºef de stat. Iliescu a fost ferm când a
vorbit ºi despre schimbarea lui Mircea Geoanã din fruntea
Senatului, considerând cã n-a fost o eroare politicã. „A fost de
preferat decât confuzia care domnea atunci”, a adãugat Ion
Iliescu, arãtându-se de pãrere ºi cã, cel mai probabil, va fi
liniºte în PSD ºi USL dupã schimbarea lui Geoanã de la
preºedinþia Senatului ºi excluderea sa din partid. Deºi nu dã
nicio ºansã partidului pe care îl va lansa Geoanã, Iliescu a
refuzat sã se pronunþe asupra unei eventuale încheieri a
carierei politice a acestuia. (T.I.)

Mugur Ciuvicã, preºedintele GIP, este

de pãrere cã Blaga e doar “un cãþel

care a stat cu botul pe labe ºi, fiindcã

a stat cuminþel, Bãsescu i-a aruncat

un oscior sã-l roadã”

PSD

PENTRU CÃ NU EXISTÃ CURAjUL DE A-I SANCÞIONA ALTfEL

Numirea lui Blaga la ºefia
Senatului, neconstituþionalã

n DIMINUARE n Aºa-zisele mãsuri de crizã anunþate de
Guvernul condus de Emil Boc prin vocea preºedintelui Traian
Bãsescu au fost îndelung criticate de reprezentanþii opoziþiei,
care au considerat cã eforturile Guvernului trebuie concentrate
spre creºterea economicã prin susþinerea firmelor, ºi nu prin
tãieri continue de salarii sau bugete ale autoritãþilor locale ºi
judeþene. “Am comunicat, oficial, cã în 2012 se diminueazã în
continuare veniturile comunelor, oraºelor, municipiilor ºi
judeþelor pe criterii arbitrare. Din pãcate, asta considerã
actuala coaliþie cã este cheia economicã pentru România,
sãrãcirea autoritãþilor locale, sãrãcirea firmelor, sãrãcirea
funcþionarilor publici, sãrãcirea educaþiei, a sistemului medical.
Aceasta este viziunea actualei puteri. Trebuie sã atrag atenþia
cã, aºa cum ne aºternem, aºa dormim. Aºa cum votãm, aºa
vom avea în continuare o guvernare bunã sau rea”, a declarat
prim-vicepreºedintele PSD Constanþa, Nicuºor
Constantinescu. 

n ÎNCÃLCARE n Mai nou, acelaºi Bãsescu a ieºit sã-i
anunþe pe români cã se pregãteºte o nouã disponibilizare în
masã a bugetarilor. “O nouã disponibilizare masivã a

funcþionarilor publici, anunþatã de preºedintele Traian Bãsescu,
este o nouã gravã încãlcare a autonomiei locale. Aceste grave
abuzuri nu fac decât sã scadã ºi mai mult calitatea serviciilor
cãtre cetãþeni. Problema este cã în locul acestor tãieri nu se
pune nimic. Nu asta este soluþia, sã tai salarii. Soluþia este sã
faci creºtere economicã. Creºterea economicã o faci dacã
investeºti, dacã construieºti, dacã reduci fiscalitatea ca agenþii
economici sã poatã face angajãri, sã creeze plus valoare”, a
spus Constantinescu. Social democratul constãnþean
considerã cã toate aceste mãsuri aberante luate de portocaliii
aflaþi la putere sunt rezultatul unui haos guvernamental generat
de lipsa de lichiditãþi ºi lipsa de coeziune ºi de dezvoltare
economicã a României pe termen scurt, mediu ºi lung care
genereazã mãsuri disperate. “Acestui Guvern îi lipseºte o
strategie. Din moment ce sunt miliarde de euro pentru
infrastructurã, pentru spitale, pentru tot ceea ce înseamnã
investiþii, bani de la UE care nu sunt accesaþi de cãtre Guvern,
nu putem vorbi despre o strategie”, a spus Constantinescu.
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Lipsa de strategie genereazã mãsuri disperate

n SOLUÞII DE COMPROMIS n În
Parlamentul României se voteazã la douã
mâini ºi se mãtrãºesc voturi de mult timp.
Înregistrãrile video sunt dovezi
incontestabile ale perfecþionãrii acestei
“arte” de a manipula voturile. Preºedintele
Camerei Deputaþilor, Roberta Anastase,
cea care ne-a învãþat cã 80 este egal cu
160, face pe lupul moralist. Ea a declarat,
ieri, cã deputaþii din Comisia juridicã ar
trebui sã nu mai amâne sancþionarea
parlamentarilor care au votat la “douã
mâini”, adãugând cã o soluþie pentru
combaterea acestor cazuri ar fi tãierea din
salariul aleºilor. Roberta le-a vorbit
deputaþilor despre votare, “procedurã care
face rãu imaginii Parlamentului”. Asta dacã
sunt surprinºi de presã, cã altfel nimeni nu
vede ºi nu aude ce se întâmplã acolo. De

aceea, ea le reaminteºte parlamentarilor
cã, având o sesiune de vot de o orã pe
sãptãmânã, ar trebui sã poatã sta în acel
interval sã voteze corect. Anastase a
susþinut cã ar trebui reluate discuþiile
asupra modificãrii Regulamentului astfel
încât sancþiunile acordate deputaþilor sã fie
înãsprite. Apelul ei vine la doar câteva zile
dupã ce Institutul pentru Politici Publice a
anunþat cã a sesizat Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie împotriva
deputaþilor “pianiºti”, adicã a celor care au
fost surprinºi votând cu mai multe cartele,
ºi a acuzat Biroul Permanent al Camerei cã
nu are curajul sã îi sancþioneze pe aceºtia.
Dar ce mai conteazã?

n OPT DEPUTAÞI, EXCLUªI
TEMPORAR? n Comisia Juridicã a
Camerei Deputaþilor a decis, ieri, cã existã

“elemente” care demonstreazã cã opt
deputaþi au votat cu mai multe cartele în
plenul Camerei, sancþionarea acestora
urmând sã fie decisã de cãtre Biroul
Permanent. Preºedintele Comisiei Juridice,
Daniel Buda, spune cã, potrivit
Regulamentului Camerei, dispozitivul care
permite deputatului accesul la mijloacele
electronice de vot este personal, iar
utilizarea acestuia de cãtre un alt deputat
este interzisã. El spune cã deputatului
“infractor” i s-ar putea interzice participarea
la lucrãrile Camerei pe timp de maximum
15 zile. Mare brânzã! Þinând cont cã
instituþiile statului au devenit doar
instrumente ale jocurilor politice, o tãiere
din salariu este doar apã de ploaie.
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Deputaþilor “pianiºti” ar putea 
sã li se taie din salariu


