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LIpSã dE CvORuM

Anumitor senatori nu le place munca. Cu siguranþã
asta este concluzia la care a ajuns, ieri,
vicepreºedintele Ioan Chelaru. Uitându-se în salã, el a
constatat absenþa cvorumului de lucru necesar. În
pofida faptului cã apelul nominal a fost reluat de mai
multe ori, numai 85 de senatori ºi-au înregistrat
prezenþa, în condiþiile în care cvorumul de lucru este de
87 de parlamentari. Suspendarea ºedinþei a fost decisã
la solicitarea liderului senatorilor PSD, Ilie Sârbu: „Dacã
nu reuºim nici la ora 9.35 sã fim în salã, conform
Regulamentului, vã rog sã suspendaþi ºedinþa ºi venim
marþi. Vom lucra marþi, miercuri, joi ºi vineri“. Senatorii
aprobaserã, la începutul sãptãmânii, ca ºi ziua de
miercuri sã fie destinatã legiferãrii, deoarece un numãr
considerabil de proiecte de lege ºi iniþiative riscau sã
treacã tacit de Senat. Nu le-a ieºit. Culmea este cã,
marþi, parlamentarii PDL ºi PNL au fãcut gurã cã se
voteazã cam târziu ºi au pãrãsit plenul în semn de
protest. Ieri însã, senatorii opoziþiei nu au venit nici
mãcar devreme la lucru. 

SENAtORILOR OpOZIþIEI
Nu LE pLACE MuNCA

GuvERN

Guvernul a acordat un aviz favorabil propunerii
legislative ca ziua de 24 ianuarie, când este celebratã
Unirea Principatelor Române, sã fie declaratã zi de
sãrbãtoare legalã. Avizul favorabil a fost emis în ºedinþa
de ieri a Guvernului. Propunerea legislativã privind
declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sãrbãtoare
legalã este sprijinitã de un grup de senatori ºi deputaþi
din toate grupurile parlamentare. Conform Codului
Muncii actual, zilele de sãrbãtoare legalã, în care nu se
lucreazã, sunt 1 ºi 2 ianuarie, prima ºi a doua zi de
Paºti, 1 mai, prima ºi a doua zi de Rusalii, 15 august -
Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie - Sfântul
Apostol Andrei, 1 decembrie - ziua naþionalã a
României, prima ºi a doua zi de Crãciun.

24 IANuARIE, ZI dE SãRBãtOARE
LEGALã
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pLOuã Cu pLÂNGERI pENALE

Iresponsabil, violent, inadmisibil,
periculos, ilogic, dãunãtor, suburban...
Sunt doar câteva dintre atributele care

pot fi utilizate fãrã rezerve pentru a cataloga
nivelul dialogului aºa-zis politic purtat la cel
mai înalt nivel în statul român. Expresiile de o
violenþã verbalã extremã pe care le aruncã în
spaþiul public oameni politici dâmboviþeni cu
o uºurinþã demnã de Guiness Book ar fi fost
greu de ingurgitat chiar ºi în România, la
nivel prezidenþial, în urmã cu 10 - 15 ani ºi
sunt considerate inacceptabile în
democraþiile occidentale chiar ºi în momentul
de faþã. Meltenismul ridicat la rang de politicã
de stat este, însã, deja sport naþional, care
se predã, probabil, la ºcolile de varã
organizate de diversele partide româneºti. La
ce altceva am putea sã ne aºteptãm dacã
ºeful statului (Traian Bãsescu) a
instituþionalizat cuvinte ºi expresii din toatã
gama trivialului (de la „gãozari“ la „þigãnci
împuþite“) ºi a renunþat la a mai încerca sã
salveze mãcar aparenþele impuse de eticheta
funcþiei? A ameninþat în stânga ºi în dreapta,
a dat indicaþii procurorilor, a atacat, „în
numele poporului”, Justiþia, magistraþii,
adversarii politici - separat sau la grãmadã -
în funcþie de interese. 

GEOANã: „ÎN ESENÞÃ,
ACÞIUNEA NAªTE REACÞIUNE,
ATACUL - CONTRAATAC, SE
AJUNGE LA O SPIRALÃ A
VIOLENÞEI VERBALE, CARE
OTRÃVEªTE”

n MAHALA n În cei zece ani de
mandat mahala-prezidenþial, toatã lumea s-

a obiºnuit cu limbajul deºãnþat al
preºedintelui, cu abuzurile lui verbale ºi cu
intervenþiile care exced limitele legii,
Constituþiei ºi moralei. Aºa se face cã, la fel
ca ºi broasca încãlzitã la foc mic, nu mai
reacþiona mai nimeni la ieºirile lui Bãsescu.
Pânã acum câteva zile, când registrul
obiºnuit de talcioc a atins note atât de
acute încât a dat broasca în fiert dupã ce
au apãrut dezvãluiri despre modul în care
familia prezidenþialã a achiziþionat moºia de
la Nana. Ameninþãrile de tip mafiot
proferate de ºeful statului la adresa
senatorului Gabriela Firea ºi aprecierile
grobiene privind familia ºi viaþa acesteia,
precum ºi atacurile la baionetã îndreptate
împotriva premierului ºi altor adversari
politici au arãtat cã „nivelul cel mai de jos”

încã nu a fost atins de Bãsescu. ªi alþi
politicieni au simþit nevoia sã reacþioneze.
Senatorul PSD Mircea Geoanã considerã
cã atmosfera extrem de violentã la nivel
verbal între preºedintele Traian Bãsescu ºi
premierul Victor Ponta este
contraproductivã, fiind fãrã precedent în
lumea democraticã occidentalã. El a
explicat ºi modul în care ofensiva
bãsescianã a adus dialogul politic în
mocirla actualã: „În esenþã, acþiunea naºte
reacþiune, atacul - contraatac, se ajunge la
o spiralã a violenþei verbale, care otrãveºte
atmosfera în România ºi care, într-un
context regional foarte complicat, face sã
nu mai avem energie sã jucãm rolul pe
care România trebuie sã-l joace în NATO,
ca stat de frontierã al UE”.

ILIE SÂRBu: “BÃSESCU ARE
NEVOIE DE TRATAMENT
PSIHIATRIC, PENTRU CÃ SUFERÃ
DE PSIHOZÃ PARANOIDÃ,
EXORCIZAREA FIIND ULTIMA
SOLUÞIE CARE L-AR MAI PUTEA
FACE SÃ DEVINÃ OM”

n pLÂNGERE n Transformarea disputei
politice în atacuri virulente la persoanã ºi
ameninþãri prezidenþiale nu va rãmâne fãrã
urmãri juridice. Gabriela Firea ºi avocatul ei,
Lucian Bolcaº, au depus ieri, la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, o plângere pentru
ameninþare ºi ºantaj împotriva lui Bãsescu.
Gabriela Firea a explicat de ce a recurs la
acest gest: „Bãsescu i-a terfelit pe toþi cei
apropiaþi mie, i-a mai rãmas sã se
rãzboiascã doar cu morþii”. Plângerea
Gabrielei Firea nu este singurul demers
împotriva lui Bãsescu. Lucian Bolcaº a
anunþat cã mai mulþi parlamentari urmeazã
sã trimitã aceluiaºi Parchet un denunþ penal
care-l vizeazã tot pe ºeful statului. În ce
priveºte plângerea Gabrielei Firea, Bolcaº a
declarat: „Am depus plângerea împotriva
preºedintelui României Traian Bãsescu,
pentru infracþiunile de ameninþare ºi
calomnie. Din punct de vedere juridic,
urmeazã procedura normalã, dosarul va fi
înaintat domnului procuror general, care va
dispune stabilirea condiþiilor anchetei“.
Întrebat dacã se aºteaptã ca Bãsescu sã fie
chemat la audieri, Bolcaº a rãspuns:
„preºedintele este fãcut din carne ºi oase,
ca ºi noi. ªi noi toþi de la naturã ne naºtem
egali. Unde existã imunitatea preºedintelui?
În Constituþia României, preºedintele are
aceeaºi imunitate ca orice parlamentar. Mai
mult, nu. Imunitate extinsã existã numai în
mintea tulbure a unora”.

Cristian MARIN
cristian.marin@telegrafonline.ro

Preºedintele Comisiei „Cãlãraºi“, Mihai Fifor, a declarat, ieri,
cã analiza documentelor transmise de Corpul de Control al
premierului a relevat existenþa unor „suspiciuni de fals“ în ce
priveºte contractele de arendã. „În urma analizei documentelor
care ne-au parvenit de la Corpul de Control, au reieºit lucruri
interesante. Sunt suspiciuni de fals în anumite contracte, aºa, la o
primã vedere, sunt corecturi în registrul de înregistrare a
contractelor de arendare“, a spus Fifor. Întrebat la ce suspiciuni de
fals se referã, Fifor a rãspuns: „E vorba de perioada de arendare,
despre asta discutãm. Mã refeream la contractele de arendare pe
care societãþile le-au avut cu Berfige ºi la modul de încheiere a
contractelor“. El a arãtat cã pe suprafaþa de teren aflatã în discuþie
au existat douã contracte de arendare încheiate între firma Berfige
ºi douã societãþi din Nana, respectiv Amigo ºi Roial Agro. „Apar ºi
aici lucruri cel puþin ciudate la o primã lecturã, mã refer cu
precãdere la contractele de arendare. Este o serie întreagã de
neconcordanþe în registrele speciale de înregistrare a acestor
contracte de arendã, în contractele de arendã în sine“, a spus
Fifor. El a adãugat cã, tot ieri, membrii Comisiei au lucrat ºi pe
documente solicitate OCPI Cãlãraºi. „Ne intereseazã nu doar
suprafaþa de 290 de hectare despre care s-a tot vorbit în ultima

perioadã, ci trasabilitatea terenurilor în comuna Nana, aºa cum are
mandat aceastã comisie. Sunt lucruri interesante ºi pe restul
suprafeþelor de teren“, a mai spus Fifor. El a arãtat cã sãptãmâna
viitoare, odatã ce comisiei îi va parveni ºi documentul de la ANAF,
respectiv rezultatul inspecþiei fiscale pe care ANAF o realizeazã la
societatea Berfige, se va „trage linie“, raportul comisiei putând sã
se considere finalizat.

n pARCHEtuL ICCJ FACE CERCEtARI ÎN CAZuL NANA n
În urma sesizãrii transmise de Corpul de control al primului-ministru,
Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) a început
urmãrirea penalã în cazul Nana: “Pe rolul Secþiei de urmãrire penalã
ºi criminalisticã din cadrul PICCJ s-a constituit un dosar penal în
care se efectueazã cercetãri în legãturã cu reconstituirea dreptului
de proprietate ºi arendarea unor terenuri amplasate pe raza
comunei Nana, judeþul Cãlãraºi“, se aratã într-un comunicat de
presã al PICCJ. Procurorii au dispus, ieri, începerea urmãririi penale
cu privire la faptele sesizate, sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
conflict de interese, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri
oficiale ºi fals în înscrisuri sub semnãturã privatã. În perioada
urmãtoare vor fi efectuate actele de urmãrire penalã necesare
soluþionãrii cauzei, a precizat sursa citatã.

Bãsescu are imunitate
doar pentru bun simþ

Suspiciuni de fals în contracte
ºi abuz în serviciu, în cazul Nana 

Senatorul Gabriela Firea: „Bãsescu i-a terfelit pe toþi cei apropiaþi mie, i-a mai
rãmas sã se rãzboiascã doar cu morþii”

În Luptã
cu sistemul
Primarul Constanþei, Radu Mazãre, a refuzat ºi

ieri sã vorbeascã despre dosarul deschis cu circ
mediatic cu mascaþi, în care procurorii DNA îl
ancheteazã pentru construirea campusului social
Henri Coandã, pentru ca instituþia anticorupþie sã nu
încerce sã arunce asupra afirmaþiilor lui umbra aºa-
numitei „presiuni asupra justiþiei”. În schimb, el a þinut
sã o felicite pe Gabriela Firea pentru cã þine piept
atacurilor suburbane ale lui Traian Bãsescu: „Gabriela
Vrânceanu Firea a dat dovadã de curaj. Le-a dat o
lecþie multor mormoloci din politica româneascã. Eu
ºtiu cã astea sunt armele lui Bãsescu, respectiv DNA-
ul ºi Serviciile Secrete, care ne ascultã. ªtiu ce vrea.
Vrea sã nu mai scoatem niciun cuvânt în România. ªi
Ceauºescu voia la fel. Eu sunt ca soldatul rus în
Afganistan, mã bat din 2005 cu Bãsescu”. Declaraþiile
primarului au fost fãcute la sediul central al DNA,
unde Mazãre a fost citat, ieri, cu doar douã zile
înainte de judecarea la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a contestaþiei procurorilor anticorupþie la
sentinþa care le-a respins, din lipsã de probe, cererea
de arestare preventivã a primarului. 

La sediul DNA, primarul a aflat cã în dosar a fost
extinsã cercetarea asupra sa, fiind adãugatã la
acuzaþia de luare de mitã, pentru care nu s-au
prezentat probe, ºi o acuzaþie de fals în declaraþii.
Motivul? Primarul nu ºi-a trecut în declaraþia de avere
un cont deschis în Israel. El a refuzat sã dea declaraþii
pe aceastã temã, dupã ce, marþi, procurorul-ºef al
DNA, Laura Codruþa Kovesi, a sesizat Consiliul
Superior al Magistraturii, lamentându-se cã Mazãre s-
ar fi plâns de condiþiile de detenþie ºi ar fi încercat sã
punã presiune pe procurori. Desigur, ºefa DNA a omis
faptul cã Mazãre nu a fãcut decât sã rãspundã la
întrebãrile jurnaliºtilor despre „cum e acolo”, subliniind
doar, cu umor, câteva din aspectele esenþiale ale vieþii
în detenþie. 

La insistenþele reporterilor, Mazãre a indicat faptul
cã în România primeazã principiul prezumþiei de
nevinovãþie, care cere ca acuzatorii sã îºi dovedeascã
afirmaþiile: „Trãim într-o þarã în care nu eu trebuie sã
mã dezvinovãþesc cã de ce am împrumutat un prieten
grec, cã de ce un alt prieten îmi dã niºte bani. Suntem
într-o þarã în care cei care acuzã trebuie sã
demonstreze cã eu sunt vinovat. Nu trebuie sã ies eu
în faþa întregii þãri pentru a explica viaþa mea. (...) De
când sunt primar, mã dezvinovãþesc continuu“, a
afirmat Mazãre. 
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Avocatul Lucian Bolcaº: “În
Constituþia României, preºedintele are
aceeaºi imunitate ca orice parlamentar.
Mai mult, nu. Imunitate extinsã existã
numai în mintea tulbure a unora.”


