
Din lipsã de ocupaþie, peneliºtii au decis
sã se facã agricultori, doar cã au
înþeles greºit conceptul, dedându-se

unor activitãþi precum „bãtutul câmpului“ ºi
„tãierea frunzelor la câini“. Cam aºa ar putea fi
caracterizatã acþiunea lor „serioasã“ împotriva
noului Cod al Insolvenþei. În centrul atenþiei
(interne, din partid) sunt deputaþii PNL Alina
Gorghiu ºi Theodor Nicolescu, care au anunþat
ieri cã treaba-i serioasã ºi se mutã fix în ograda
Curþii Constituþionale. Motivul? Noua Lege a
insolvenþei „încalcã liberul acces la justiþie,
proprietatea, introduce o discriminare ºi poate
afecta industria“. Cam aºa se înjurã între ei copiii,
corect? Eºti urât, eºti prea înalt, locul de parcare
al lui tac-tu e prea la umbrã, iar autobuzul cu care
merge la muncã maicã-ta are o culoare naºpa! E
greu sã-i iei în serios pe liberali, mai ales cã ºi ei
erau la guvernare când s-a fãcut proiectul noului
Cod al Insolvenþei. La acea vreme, însã, nimeni
n-a comentat nimic. De fapt, cam ãsta e circul
ieftin care însoþeºte mai toate iniþiativele
legislative din România, dupã cum remarca
recent premierul Victor Ponta. Iese proiectul în

dezbatare publicã (în cazul de faþã, asta s-a
întâmplat prin toamna lui 2013), nimeni nu
zice nimic. Trece luna, trece trimestrul,
liniºte ºi pace. Cu 12 ore înainte de
aprobarea legii, însã, e iureº de contestaþii
ºi plânsete. Aprobarea legii se amânã. Iar
când, în sfârºit, trece, opoziþia, cu o foame
electoralã mai mare decât a maidanezilor,
trece la atac. În fine, e mult spus „atac“.
Trece la… agriculturã. Dar ce spun
totuºi liberalii? Ei acuzã, printre
altele, „încãlcarea accesului la
justiþie“, pe motiv cã hotãrârile
judecãtoreºti referitoare la firme
vor fi publicate numai în buletinul
insolvenþei, la care accesul se va
face contra cost. Într-o lume fãrã
internet, poate le-am da dreptate.
Dar, având în vedere cã suntem
în AD 2014, propun sã ne pãstrãm
simþul umorului. 
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HORIA GEORGEsCU A DECLARAT RÃZBOI
ªI jUDECÃTORILOR

„Nu e de pãrerea ta cel ce te aprobã, ci cel ce te imitã”.

Grigore Moisil

Vreme mohorâtã
la Constanþa

Primãvara capricioasã continuã sã ne dea bãtãi de
cap. Potrivit meteorologilor, astãzi, în Dobrogea, vremea
va fi, în general, închisã ºi relativ normalã termic. Cerul
va fi temporar noros ºi pe zone extinse va ploua slab.
Trecãtor se va forma ceaþã, iar vântul se va intensifica
uºor ºi va sufla, în general, moderat. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 14 ºi 18 grade Celsius, iar
cele minime între 8 ºi 10 grade Celsius. Mâine, vremea
va fi, în general, instabilã. Cerul va fi mai mult noros
ziua, apoi se va degaja treptat. Pe arii relativ extinse vor
fi averse de ploaie, în general slabe cantitativ. Local se
va forma ceaþã. Vântul va sufla slab ºi moderat.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 ºi 18
grade Celsius, iar cele minime între 7 ºi 9 grade
Celsius. Meteorologii au emis ieri o avertizare cod

galben de ploi ºi vânt pentru ºapte judeþe din sudul ºi
sud-vestul þãrii. Potrivit Administraþiei Naþionale de
Meteorologie, pânã astãzi, la ora 20.00, va ploua în cea
mai mare parte a þãrii. Judeþele aflate sub cod galben
sunt Caraº-Severin, Gorj, Vâlcea, Mehedinþi, Dolj, Olt,
precum ºi jumãtatea de nord a judeþului Argeº. În
Oltenia ºi în sudul Banatului, cantitãþile de apã vor
depãºi local 25-30 de litri pe metru pãtrat ºi izolat 50 litri
pe metru pãtrat, iar vântul va avea intensificãri cu viteze
de 50-60 km pe orã. În zona de munte va ninge, iar în
Munþii Banatului ºi vestul Carpaþilor Meridionali, stratul
de zãpadã nou depus va fi consistent ºi vor fi rafale de
vânt de peste 70 km pe orã. Meteorologii au precizat
cã, pânã astã searã, vântul se va intensifica ºi în
Muntenia, unde va depãºi la rafalã 60 km pe orã.
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Dreapta-ºi dã cu
insolvenþa-n stângul

Eliberaþi de greul guvernãrii, liberalii
îºi îngrãdesc acum accesul la logicã

Din 22 aprilie, RADET opreºte cãldura!
Reprezentanþii Regiei Autonome de Distribuþie a Energiei Termice

Constanþa (RADET) au anunþat cã, începând cu 22 aprilie, instituþia va
opri furnizarea energiei termice cãtre consumatori. Potrivit directorului
de producþie al RADET Constanþa, Liviu Popa, întreruperea se va face
pe fondul temperaturilor nocturne ridicate înregistrate în ultima perioadã,
dar ºi la cererea asociaþiilor de proprietari. „Având în vedere creºterea
semnificativã a temperaturilor ºi þinând cont de prognoza meteo pentru
perioada urmãtoare, în care, noaptea, temperatura va fi de zece grade
Celsius, am decis încheierea sezonului de furnizare a energiei termice
dupã sãrbãtorile pascale, respectiv începând cu 22 aprilie. În plus, ºi
asociaþiile de proprietari ne-au cerut acest lucru”, a declarat Popa. 
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ªeful ANI, acuzat
cã violeazã

procesul electoral
n RÃZBUNÃRILE ANI n Unii ºefi de instituþii nu îºi cunosc fiºa postului.

Sau, dacã o cunosc, o updateazã din mers, cu de la ei putere. Horia
Georgescu este un astfel de ºef. El are simpatii ºi antipatii în mediul politic ºi
nu numai. Susþine cã nu, însã acþiunile ºi modul în care gestioneazã lucrurile
la Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) demonstreazã contrariul. Problema
este cã Georgescu nu a înþeles de-a lungul vremii cã regimul Agenþiei nu
trebuie sã-l depãºeascã pe cel al Parchetului, deoarece instituþia nu este
instanþã judecãtoreascã, iar un raport ANI nu are putere de lege. L-a urmãrit
pânã în pânzele albe pe actorul Mircea Diaconu ºi continuã sã-l urmãreascã,
deºi acesta ºi-a câºtigat în instanþã dreptul sã candideze la europarlamentare.
Georgescu a anunþat cã a sesizat Inspecþia Judiciarã (IJ) din Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM), cu privire la conduita judecãtorului de la
Tribunalul Bucureºti care a decis cã Diaconu poate candida. ªeful ANI spune
cã a cerut sã fie verificat modul în care a decurs procesul din 4 aprilie de la
Tribunal, pentru a se stabili dacã judecãtorul Camelia Maria Ilie a sãvârºit vreo
abatere disciplinarã. Raportul întocmit de IJ va fi înaintat Plenului CSM, care
va decide dacã îºi va însuºi sau nu concluziile acestuia. 

n INFRACÞIUNILE DE LA ANI n În tandem cu motivarea de la Tribunal,
Curtea de Apel Bucureºti (CAB), care a dat o decizie similarã celeilalte
instanþe, subliniazã, în motivarea deciziei definitive, cã „prin admiterea
candidaturii lui Diaconu nu se încalcã drepturile de a alege ºi de a fi ales ale
cetãþenilor, consfinþite de Constituþie“. La ANI, lucrurile merg prost, fapt
confirmat de senatorul Sorin Roºca Stãnescu. El îl acuzã direct pe
Georgescu: „În mod repetat, a acuzat nenumãraþi cetãþeni cã au încãlcat
legea, sfidând hotãrâri definitive ºi irevocabile ale Justiþiei. Preºedintele ANI a
intervenit, în mod violent, într-un proces electoral, încercând sã-l influenþeze.
El a încercat sã îi împiedice pe cetãþeni sã semneze pentru Mircea Diaconu,
ameninþându-i în mod fals cã încalcã legea ºi urmeazã sã rãspundã penal. În
realitate, ºeful ANI este cel care a încãlcat legea. Aºtept sã suporte
consecinþele”. 
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Poliþiºtii au descoperit cine era
necunoscutul înecat la Capidava

Dupã aproape o lunã de
cercetãri, poliþiºtii de la Transporturi
Constanþa au reuºit identificarea
bãrbatului înecat în Dunãre, gãsit în
zona localitãþii constãnþene
Capidava. Oamenii legii spun cã
victima se numea Tokali Ahmet,
avea 72 de ani ºi locuia în oraºul
Silistra. Potrivit anchetatorilor,
bãtrânul a fost recunoscut de fiica
sa, dupã ce poliþiºtii constãnþeni au
luat legãtura cu toþi colegii lor din
oraºele prin care trece Dunãrea,
pentru a afla dacã existã în baza de
date a persoanelor dispãrute vreuna

cu semnalmentele necunoscutului
gãsit la Capidava. Femeia ºi-a
recunoscut tatãl din planºa
fotograficã prezentatã de poliþiºti, dar
ºi dupã haine. Amintim cã, luna
trecutã, un localnic din Capidava a
sunat la 112 ºi a anunþat autoritãþile
cã a descoperit în Dunãre cadavrul
unui bãrbat. În scurt timp, o
ambulanþã, poliþiºtii de la
Transporturi Navale Hârºova,
criminaliºtii ºi un procuror au ajuns
la locul indicat ºi au început
cercetãrile. Oamenii legii au adus la
mal trupul neînsufleþit, care se afla

într-o stare avansatã de putrefacþie.
Poliþiºtii spun cã bãrbatul, asupra
cãruia nu au fost gãsite documente,
era îmbrãcat cu un combinezon ºi
un hanorac inscripþionate „Kamsas
Auto”, iar în buzunare avea 1.450 de
lei ºi un breloc pe care se aflau
douã chei, una de la un autoturism
marca Volkswagen ºi cealaltã de la
yala unui imobil. Mai mult, spun
anchetatorii, bãrbatul avea la mânã
un ceas marca Seiko. 
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Tânãrul de 25 de ani care, luni
dupã-amiazã, a dispãrut în valurile
Mãrii Negre nu a fost gãsit încã. Alin
Andrei Bãlan era însoþit de doi amici în
momentul în care s-a hotãrât sã intre în
apã, în zona hotelului “Doina”, din
staþiunea Mamaia, pentru a înota. Nu a
mai ieºit la mal… Autoritãþile au pornit
cãutãrile, dar operaþiunile s-au dovedit
zadarnice. La aflarea veºtii, prietenii lui
Andrei au rãmas ºocaþi. „Era un bãiat
extraordinar. Iubea viaþa ºi era vesel tot
timpul. Nu suporta sã stea în casã, la
televizor sau în faþa calculatorului. Ieºea
mereu sã se plimbe, cu bicicleta, cu
skateboard-ul, îi plãcea sportul foarte mult.
Era un om bun la suflet, un prieten adevãrat. Avea gradul
lui de nebunie... Oricum, nu cred cã a obosit, deoarece el
înota foarte bine ºi avea rezistenþã. Cel mai probabil, i s-a
fãcut rãu sau inima i-a cedat… nu-mi pot da seama”, a
declarat, pentru „Telegraf”, Raul Ciceu, cel mai bun
prieten al lui Alin Andrei Bãlan. Andrei era din Baia Mare
ºi lucra ca barman într-un local din Capitalã. Mama lui

este plecatã în strãinãtate, iar bunica sa
locuieºte în Baia Mare. Luni, Andrei a
venit la Constanþa, alãturi de doi amici,
pentru a vedea marea pentru prima
datã. Dupã ce s-au oprit în zona
hotelului „Doina”, Andrei ºi o prietenã s-
au hotãrât sã facã o baie în mare. Era
ora 16.30 când au intrat în apã. „Eu am
rãmas aproape de mal, el a zis cã vrea
sã înoate ºi s-a dus în larg. Dupã un
timp, a dispãrut din raza mea vizualã...”,
a povestit tânãra. Dupã ce prietenii lui
au sunat la 112, tânãrul a fost cãutat de
scafandrii Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Dobrogea” ºi de poliþiºtii de
frontierã cu douã ambarcaþiuni: una a

Agenþiei Române de Salvare a Vieþii Omeneºti pe Mare ºi
una a Gãrzii de Coastã. Cãutãrile au fost reluate ºi marþi,
însã, din cauza vremii nefavorabile, acestea au fost
sistate.

Andra RAFTU
andra.raftu@telegrafonline.ro

„Iubea viaþa ºi era vesel tot timpul!”

Alin Andrei Bãlan


