
n NEMULȚUMIRI n Fuziunea dintre PNL și PDL, care mai
întâi a luat forma unei alianțe, pare mai degrabă o căsătorie din
interes, pusă la cale de șefii celor două formațiuni și băgată pe
gât membrilor de partid. Și de o parte, și de cealaltă, există tot
mai multe nemulțumiri cu privire la această unificare. Ambele
tabere spun că, prin acest mariaj, își vor pierde identitatea. Pe de
o parte, potrivit site-ului www. just-news.ro, PNL stă pe un butoi
cu pulbere, deoarece preşedintele său, Klaus Iohannis, este
acuzat că cedează tot mai mult în favoarea lui Blaga. „Ei vin câte
șapte la negocieri, de la noi vine unul singur. Aşa se face că PDL
a dictat şi noi am executat. De exemplu, ca să avem paritate la

conducere, PDL ne-a cerut să avem șapte prim-vicepreşedinţi, câţi
au ei. Dar noi nu avem decât unul singur. Sâmbătă, înainte de
Congresul de fuziune, PNL va avea o Delegaţie Permanentă
pentru a desemna cei șapte prim-vicepreşedinţi. Iohannis este
total dezinteresat de partid”, au declarat surse liberale. Nici tabăra
democrat liberalilor nu este mulțumită de această alianță. Printre
contestatarii mariajului dintre PNL și PDL este și fostul lider
democrat liberal Emil Boc, care a anunţat că nu va participa la
Congresul de fuziune, susţinând că îşi menţine opinia negativă
privind ”topirea PDL în PNL”. ”Dar, pe de altă parte, sunt un
susţinător categoric al dreptei pentru a câştiga alegerile
prezidenţiale din această toamnă, cu un candidat care să îl bată
pe Victor Ponta în turul al doilea”, a spus Boc. În ceea ce privește
fuziunea prin absorbție a Forţei Civice cu PDL, Boc a spus că
aceasta este ”incoloră și inodoră”. Primarul din Cluj a mai vorbit și
despre faptul că Monica Macovei ar dori să se înscrie în
competiţia pentru desemnarea candidatului dreptei la alegerile
prezidenţiale: ”Cadrul este închis. Procedural, nu se mai poate
face nimic. PDL şi-a desemnat candidatul care intră într-o analiză
sociologică cu cel al PNL pentru desemnarea candidatului unic”.

n ADIO, PNL! n În timp ce liberalii și democrat liberalii se
luptă pentru supremație, senatorul Ioan Ghişe și-a luat, oficial,
„adio“ de la PNL. Ghișe a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă,
că intenţionează să candideze ca independent la Preşedinţia
României şi că doreşte să strângă, cât se poate de repede, peste
200.000 de semnături. Potrivit lui Ioan Ghișe, ”votul fiecărui
cetăţean trebuie asigurat şi respectat ca fundament al construcţiei
democratice a statului român”. El a precizat că preşedintele
României trebuie să fie cu adevărat mediatorul între societatea

civilă şi autorităţile publice. Întrebat pe cine va susţine în turul II la
prezidenţiale, Ioan Ghişe a răspuns: ”Cu ajutorul cetăţenilor care
m-au stimulat să depun această candidatură, sper să am şanse
să intru în turul II”. Despre sursele de finanţare în campania
electorală, Ghişe a declarat acum nu are niciun ban, dar se va
baza pe donaţii şi sponsorizări. În ceea ce privește candidatura

liderului PNL, Klaus Iohannis, la alegerile prezidenţiale, Ioan Ghişe
a spus că cetăţenii au nevoie de certitudini, nu de improvizaţii.
Senatorul a arătat că motivele care l-au determinat să părăsească
PNL după aproape 20 ani au fost că, în ultimele şase luni, partidul
a luat ”trei mari decizii strategice fundamental greşite, întorcând
spatele cetăţenilor, respectiv ruperea USL şi ieşirea PNL de la
guvernare, precum şi decizia de fuziune cu PDL”.

20 DE LIBERALI
CONSTăNțENI LA CONGRES

Liberalii constănțeni se pregătesc asiduu de Congresul
de sâmbătă, în care se va consfinți fuziunea cu PDL.
Potrivit Organizației Județene Constanța a PNL, la
Congresul Extraordinar de la Palatul Parlamentului vor fi,
printre cei 1.000 de delegați, și 20 de constănțeni, inclusiv
cei patru parlamentari - deputații Gheorghe Dragomir, Mihai
Lupu și Victor Manea, respectiv senatorul Puiu Hașotti -,
vicepreședintele TNL Septimiu Bouceanu și primarul
municipiului Medgidia, Marian Iordache. În altă ordine de
idei, membrii Delegației Permanente Teritoriale a PNL
Constanța au discutat, zilele trecute, despre situația politică
actuală a PNL, în contextul fuziunii cu PDL, precum și
despre desemnarea lui Klaus Iohannis drept candidat la
alegerile prezidențiale. Liberalii constănțeni sunt convinși
că președintele lor are cele mai mari șanse să-l învingă pe
Victor Ponta în scrutinul din noiembrie.
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PRIMUL hOP A FOST TRECUT...

Fuziunea PNL - PDL,
dragoste cu silaA fost comandant de navă, este agricultor, dă cu

MTO-ul în ministrul Economiei, bea, minte, fură şi face
abuzuri. Acum aflăm că este şi investitor la bursă!
Personalitatea dimensionată de aceste coordonate
este a nimeni altuia decât preşedintele României,
Traian Băsescu. Potrivit „Ziarul Financiar”, Băsescu
este investitor la bursă, cu o deţinere de 2.948 de
acţiuni Romgaz (SNG) în valoare de 105.803 lei
(24.000 de euro), iar alți 36.000 de dolari sunt plasați
de preşedinte în titluri de stat. Potrivit sursei citate,
portofoliul de investiţii al preşedintelui este cel al unui
investitor echilibrat, cu un profil de risc peste media
populaţiei, care preferă mai degrabă investiţiile
conservatoare în fonduri de obligaţiuni, spun
administratorii de fonduri. Potrivit declaraţiei de
interese pe anul 2013, preşedintele României deţinea
la data de 11 iunie 2014 un pachet de 2.948 de acţiuni
pe care le-a cumpărat cu o sumă de 87.763 lei (preţ de
achiziţie). La preţul acţiunilor Romgaz din 11 iunie, de
35,89 lei/titlu, investiţia bursieră a preşedintelui
valorează 105.803 lei, adică cu 18.000 de lei mai mult
decât suma investită iniţial. Altfel spus, investiţia în
acţiunile Romgaz i-ar fi adus preşedintelui un profit de
18.000 de lei în decurs de opt luni, dacă se ia în calcul
faptul că momentul achiziţiei a fost luna octombrie,
când a avut loc oferta publică, potrivit calculelor ZF.
Toate bune şi frumoase până aici. Preşedintele e şi el
om şi are voie să investească. Întrebarea care s-a
născut mai demult, a crescut odată cu achiziţia
terenurilor de la Nana (peste un milion de euro) şi a dat
în dat în pârg acum este următoarea: cu ce bani şi-a
făcut preşedintele Băsescu averea? Oficial, el este un
funcţionar plătit din banii noştri. Tot oficial, însă, aflăm,
mai nou, că este înrudit cu unul dintre cele mai tari
clanuri de interlopi din România. Poate de aici să vină
„mormanul”...

E DOAR UN 
FUNCţIONAR

ÎNCĂ UN DEPUTAT RENUNȚĂ LA PNL

Grupul parlamentar PNL a mai pierdut un
membru din Camera Deputaților. Deputatul din
Giurgiu Ioan Viorel Teodorescu a demisionat din
grupul liberal și s-a înscris ieri în Uniunea Națională

pentru Progresul
României (UNPR),
urmând a activa în
calitate de deputat în
grupul PSD. Se pare că
situația grupului PNL din
Parlament nu este tocmai
roz, având în vedere că,
în această lună, au
demisionat deja 12
membri. Aceștia au
declarat că au ales fie să

activeze ca independenți,
fie să se înscrie în alte grupuri parlamentare,
nemulțumiți fiind de fuziunea cu PDL. Printre cei care
au făcut acest pas se află și deputatul din  Argeş
Andrei Gerea, care s-a declarat dezgustat de faptul
că partidul său va fuziona cu cel „care şi-a bătut joc
de români”, spunând că astfel ”liberalismul a fost
aruncat la coş”. Se pare că PNL se apropie cu pași
repezi de „performanțele” grupului PP-DD, care a
pierdut 27 de deputați în decurs de doi ani. 

DEMISII LIBERALE

BĂSESCU SE PREGĂTEşTE DE...
MUTARE

Termenul de „valabilitate” al mandatului
președintelui Traian Băsescu se apropie încet, încet
de expirare, motiv pentru care șeful statului a
început, din timp, să-și strângă catrafusele din sediul
PDL, pentru a le duce într-o „casă nouă”, la Partidul
Mișcarea Populară (PMP). În acest context, fostul
premier Emil Boc a declarat că este vorba despre
arhiva personală a lui Băsescu. „Ca orice preşedinte
de partid sau primar, ai o arhivă personală pe care o
deţii şi o menţii acolo unde doreşti. Sunt documente
de lucru, documentele tale prin care ai luat decizii.
Faptul că decide să fie transferată dintr-o parte în
alta este o decizie personală şi absolut normală. Nu
este nimic special, este un lucru firesc”, a spus Boc.
Traian Băsescu, la rândul său, a declarat că a decis
să facă acest pas de teama lui Crin Antonescu, care
ar putea ocupa biroul situat pe Aleea Modrogan.
„Încă era o legătură a mea cu partidul și ştiam că o
să o iau cândva, însă nu eram hotărât să o iau atât
de repede, dar, aflând concesiile uriașe și modul în
care PDL a fost pus pe tavă, am hotărât să o mut la
PMP”, a declarat șeful statului. Se pare că Băsescu
riscă să facă din nou hernie de disc, având în vedere
că a avut de cărat aproximativ 15 cutii de
documente, potrivit surselor din partid.

MĂSURĂ
DE PRECAUȚIE

FĂRĂ PRELUDIU

Fostul președinte al PDL Emil Boc: ”Nu particip la
Congresul de fuziune, îmi mențin opinia negativă privind
topirea PDL în PNL”

Senatorul Ioan Ghişe: ”Votul fiecărui cetăţean trebuie
asigurat şi respectat ca fundament al construcţiei
democratice a statului român”

n UN RAPORT... SALVATOR n Fostul
premier Adrian Năstase, aflat în prezent
după gratii, poate fi eliberat condiționat.
Magistrații de la Judecătoria Sectorului (JS)
4 au dezbătut raportul comisiei
Penitenciarului Jilava prin care aceasta îşi
dă acordul pentru eliberarea condiţionată a
lui Năstase. Avocaţii fostului premier au
pus accent pe faptul că raportul este corect
întocmit şi că Năstase a executat fracţia de
pedeapsă, astfel că, potrivit normelor
vechiului Cod de Procedură Penală, acesta
poate fi eliberat. Totodată, ei au reamintit
seria activităţilor pozitive ale fostului
premier pe parcursul celor două perioade
de detenţie, respectiv faptul că a participat
la diverse activităţi culturale şi educative
din penitenciar, precum şi faptul că acesta
a fost chiar lector la unele dintre seminarii.
Apărătorii lui Năstase au arătat că el a

executat chiar zile în plus de închisoare
peste fracţia prevăzută de lege, astfel că
nu se poate pune în discuţie imposibilitatea
eliberării sale. 

n BĂTĂLIA ÎN INSTANȚĂ CONTINUĂ n
Procurorul a susținut că Năstase nu are
dreptul de a fi eliberat, ci doar posibilitatea,
iar condiţiile eliberării condiţionate ale
acestuia nu sunt pe deplin îndeplinite.
Avocatul Ioan Cazacu a arătat că “poziția

Parchetului a fost delicată, a avut
argumente puține și firave”. Argumentele
avocaților lui Năstase și raportul
Penitenciarului Jilava au cântărit mai greu,
căci magistrații au decis că fostul premier
poate fi eliberat condiționat. Decizia nu
este definitivă şi poate fi contestată, în
termen de trei zile, la Tribunalul Bucureşti.
Până la judecarea eventualei contestaţii
faţă de hotărârea Judecătoriei Sectorului 4,
Năstase rămâne în penitenciar. DNA va
contesta decizia potrivit căreia Năstase
poate fi eliberat condiţionat. Vă amintim că
Adrian Năstase execută o pedeapsă de
patru ani şi şase luni de închisoare, după
ce a fost condamnat în dosarele
“Zambaccian” şi “Trofeul Calităţii“. 
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Năstase poate fi eliberat condiţionat


