
Grupul de Investigații Politice
(GIP) a înaintat ieri Oficiului
Național de Prevenire și

Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) o
solicitare privind redeschiderea dosarului
de spălare de bani al președintelui Traian
Băsescu. Potrivit președintelui GIP, Mugur
Ciuvică, s-a cerut reanalizarea a două
tranzacții suspecte în care a fost implicat
Băsescu. Prima este cumpărarea unui
imobil situat pe șoseaua București -
Ploiești, în octombrie 2002, cu 280.000
dolari (cash). „Băsescu a explicat public că
banii cu care a cumpărat imobilul provin
din vânzarea unui teren situat în București,
pe Aleea Privighetorilor. În realitate, potrivit
anchetei inițiale a ONPCSB, banii
respectivi (8,2 miliarde lei vechi și 110.000
dolari) au avut altă destinație. Au fost
folosiți pentru constituirea și lichidarea
succesivă a unor depozite, iar apoi,
echivalentul în dolari al întregii sume a fost
transferat în contul fiicei sale, Ioana
Băsescu, deschis la ABN AmroBank la 10
iunie 2003. Ioana Băsescu a retras 30.000
dolari, iar cu diferența a fost constituit un
depozit în valoare de 347.107 dolari“,
spune Ciuvică. Interesant este că, în afara
banilor obținuți din vânzarea terenului din
Aleea Privighetorilor, Traian Băsescu nu
deținea legal nici în conturi, nici în numerar
suma necesară achiziționării imobilului
respectiv, se arată în lucrarea ONPCSB,
clasată ulterior. Același document (dar și
declarațiile de avere de la acea vreme)
arată că, la data cumpărării imobilului,
Traian Băsescu și soția sa dețineau în
bănci doar 26.405 euro și 36.964 dolari.
„Acești bani nu au fost folosiți pentru a plăti
imobilul, sumele regăsindu-se și în
declarațiile de avere ulterioare. Prin acea
tranzacție, Traian Băsescu a spălat

280.000 dolari, sumă a cărei proveniență
nu o poate justifica“, potrivit GIP. O a doua
tranzacție cu cântec, prezentată de GIP și
anchetată cu întârziere de ONPCSB, este
cea cu terenul din Aleea Privighetorilor,
între Traian Băsescu și omul de afaceri
Costel Cășuneanu, care a precedat
achiziția imobilului din șoseaua București -
Ploiești și prin care Băsescu a încasat, în
2002, 361.540 dolari, de 5,5 ori mai mult
decât plătise inițial, mai spune Ciuvică:

„Tranzacția a fost anchetată abia doi ani
mai târziu, dar, în ciuda probelor evidente
(Băsescu a mers la bancă cu o sacoșă
plină cu 110.000 dolari), lucrarea a fost
clasată în 2005, deși legea prevede că
dosarele de gen trebuie păstrate 10 ani.
ONPCSB a spus că președintele se bucură
de imunitate“.
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SUSțINERE

Nu de puține ori, în cei zece ani de mandat,
președintele Traian Băsescu a încălcat Constituția și nu
s-a sfiit să exprime simpatii fie pentru PDL, fie pentru
PMP. Nu face excepție de la acest nărav nici acum, în
al doisprezecelea ceas, când scrutinul pentru
prezidențiale se apropie. În această idee,
prezidențiabilul PMP, Cristian Diaconescu, a dezvăluit
că preşedintele țării a semnat la prima poziţie pe lista
sa de susţinători ai candidaturii la Cotroceni,
Diaconescu adăugând că momentul a avut loc în
timpul unei întâlniri ”de rutină”. ”Am vorbit despre
probleme de politică internă, de politică externă, în
special despre criza din Ucraina. I-am solicitat să-mi
facă onoarea de a semna primul pe lista mea de
susţinători pentru candidatura în alegerile prezidenţiale.
A făcut-o, cu toate datele de rigoare, care trebuie
consemnate”, a spus Diaconescu. Potrivit legii pentru
alegerea preşedintelui României, dosarul de
candidatură pentru funcţia supremă în stat trebuie să
conţină cel puţin 200.000 de semnături de susţinere a
candidatului. Fost titular al portofoliilor Externelor şi
Justiţiei, Diaconescu a fost şef al Administraţiei
Prezidenţiale în timpul actualului mandat al
preşedintelui Traian Băsescu.
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SONDAj

Mai sunt câteva luni până la alegerile prezidențiale,
iar organizațiile de statistică au început să inițieze
diverse sondaje pentru a afla care este părerea națiunii
fie despre candidați, fie despre instituțiile statului.
Potrivit unui sondaj INSCOP Research, instituția
politică în care românii au cea mai mare încredere este
primăria, întrucât a obținut 40,9% din rezultate. Pe
locul al doilea se află Curtea Constituțională, cu 31%.
Ierarhia de încredere în instituțiile executive este
condusă de Armată, cu 67,6%, urmată de Jandarmerie
cu 60,7% și SRI cu 48,8%. Topul încrederii în instituțiile
sociale sau private este condus de Biserică - 62% din
voturi. În cercetare se arată că ierarhia instituțiilor
internaționale este următoarea: NATO - 52,5%, ONU -
47,6%, UE - 43,9%, Parlamentul European - 41,9%,
Comisia Europeană - 41,3%, Banca Mondială - 30,9%
și FMI - 27,1%. Sondajul a fost realizat în perioada 1 -
6 iulie, iar volumul eșantionului a fost de 1.055
persoane, fiind reprezentativ pentru populația României
de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor
este de 3%, la un grad de încredere de 95%.

PRImĂRIILE, ARmATA, BISERICA ȘI NATO,
îN TOPUL îNCREDERII ROmâNILOR

NECUNOSCUTĂ

Traian Băsescu este marele beneficiar al noii
alianțe dintre PNL și PDL. Cel puțin așa crede liderul
grupului senatorial al PSD, Ilie Sârbu. El a declarat,
ieri, că direcția formațiunii rezultate din fuziunea PNL și
PDL este spre președintele țării, iar liberalii sunt ușor
naivi, deoarece nu vor rezista și nu vor fi vioara întâi în
această nouă formațiune. ”M-am uitat și eu la prezidiul
Congresului PNL - PDL. I-am văzut pe toți oamenii de
bază ai lui Băsescu. I-am văzut pe cei care au rupt o
parte din PNL înainte. Am văzut naivitatea PNL, care
crede că va rămâne Partidul Național Liberal. Sigur, cu
numele așa va fi, dar îi cunoaștem pe cei de la PDL,
cum îi cunoaștem și pe cei de la PNL. N-aș avea
aceeași părere și despre unii, și despre alții. Aici a fost
o criză a lui Antonescu, o ambiție”, a spus Sârbu.
Întrebat dacă se teme de viitorul candidat al dreptei la
prezidențiale, senatorul PSD a răspuns că nu are
motiv. ”Lucrurile sunt cam clare, din ce se vede. Mai
mult, nu reușesc ei să se armonizeze. Vedeți, nici
Mihai-Răzvan Ungureanu nu-i împăcat cu soarta lui,
Cătălin Predoiu nu mai vorbesc, e în bătălie cu
Iohannis. Neamțul, cu tăcerea și subtilitatea lui, a reușit
să-l scoată din joc pe Crin Antonescu. Până la urmă,
cred că-i va scoate din joc și pe ceilalți doi (Ungureanu
și Predoiu)”, a apreciat senatorul.

PNL ȘI PDL, ALIANțĂ PENTRU
BĂSESCU?
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GIP: „Băsescu, întâiul
spălător de bani al țării“

SE REIAU CERCETĂRILE?

Grupul de Investigații Politice cere redeschiderea a două dosare în care
președintele Traian Băsescu este acuzat de spălare de bani

Ponta va cere undă verde pentru prezidențiale
n SOLICITARE n După mai multe luni în care s-a vorbit

despre posibilitatea de a intra în cursa pentru Cotroceni,
președintele PSD, premierul Victor Ponta, s-a decis, în urmă cu
câteva zile, să candideze la cea mai înaltă funcție în stat. Pentru a
deveni, oficial, candidatul stângii, premierul a declarat că va
solicita sprijinul colegilor săi, care se vor reuni, astăzi, la Craiova,
în cadrul Consiliului Național al partidului, candidatura efectivă
urmând a fi validată de Congresul din septembrie. ”Voi cere

sprijinul PSD, pentru că îl am deja pe cel al PC şi al UNPR”, a
anunţat Victor Ponta. El a declarat că intră în bătălia prezidențială
cu gândul de a câștiga, dar că rezultatul „e un lucru pe care nu îl
știe cineva“. În privința contracandidaților săi, Ponta a explicat că
cel mai dificil ar fi fost să lupte împotriva lui Crin Antonescu,
decizia PNL de nominalizare a lui Klaus Iohannis drept
prezidențiabil luându-i „o piatră de pe inimă“. Motivul nu e acela că
Antonescu ar fi fost un candidat greu de bătut, ci că i-ar fi fost greu
să se lupte cu o persoană ce i-a fost apropiată. „Orice candidat
care va intra în turul doi va fi un adversar foarte puternic, nu
neapărat prin persoana individuală, ci prin faptul că va încerca să
strângă voturile cât mai multora. La nivel personal, mi-ar fi fost
greu să lupt cu Antonescu, pentru că mi-a fost prieten, chiar dacă
nu mai suntem acum“, a declarat șeful Guvernului.

n ȘANSE n Amintim că, la începutul lunii iulie, la Orăştie,
unde a fost organizată o şedinţă informală a Comitetului Național
Executiv al PSD, preşedintele executiv al formațiunii, Liviu
Dragnea, a declarat că social democraţii doresc ca Ponta să
candideze la prezidenţiale, fără a mai organiza alegeri interne în
partid pentru desemnarea candidatului. În altă ordine de idei, cele
patru sondaje de opinie date publicităţii în luna iulie arată că
diferenţa dintre Victor Ponta şi Klaus Iohannis, primii doi clasaţi în
preferinţele electoratului, este de aproximativ zece procente în
favoarea lui Ponta, ceilalţi potenţiali candidaţi la prezidențiale
aflându-se la distanţă mare faţă de aceştia.
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n CONVULSII n Nemulțumiți de
faptul că PNL s-a diluat prin fuziunea cu
PDL, zeci de liberali și-au făcut
bocceluța și au părăsit partidul
Brătienilor. Îngrijorarea în rândurile PNL
privind valul de demisii este cu atât mai
mare cu cât, până în prezent, peste 30
de parlamentari liberali au sărit din barca
veche a PNL în cea nouă a lui Călin
Popescu-Tăriceanu, care a anunţat că,
la începutul lunii august, va înfiinţa,
oficial, o nouă formațiune - Partidul
Liberal Reformator (PLR). Convulsiile în
PNL au început imediat după alegerea

lui Klaus Iohannis, iar printre cele mai
cunoscute nume care au renunțat la
calitatea de membru al PNL se numără
senatorul Ioan Ghișe, deputatul Mihai
Stănișoară, fostul ministru al Economiei
Andrei Gerea și deputatul Daniel Chițoiu.
Acestora li se alătură senatorul de Ilfov
Nicolae Nasta și deputatul de Dâmbovița
Ion Pârgaru, care au anunţat, ieri, că
demisionează din PNL şi se vor înscrie
în PLR. ”Principalul motiv pentru care
plec este faptul că ceva am promis ceva
electoratului în 2012, atunci când am
candidat din partea PNL sub sigla USL,

iar din păcate, astăzi, se întâmplă
altceva. Unii dintre colegii noştri şi chiar
o parte din media tratează această
plecare ca pe un act de trădare. Îmi pare
că cei care gândesc așa sunt colegii
liberali care au hotărât în culise, cu
ghilimelele de rigoare, soarta partidului.
Dar nu este trădare faţă de cei 50.000
de cetăţeni ai Ilfovului care, în 2012, au
votat un alt proiect. Ştiţi foarte bine că
atunci a fost un vot masiv împotriva PDL,
iar eu astăzi nu le pot spune că proiectul
meu politic se bazează pe această frăţie
cu PDL”, a afirmat Nicolae Nasta. El a

precizat că al doilea motiv pentru care a
decis să părăsească PNL este legat de
hotărârea conducerii partidului privind
plecarea din grupul ALDE şi aderarea la
PPE. În acest context, Nasta a spus că
membrii grupului ALDE au fost alături de
România din 1990 şi că PNL ar fi trebuit
să rămână în acest grup.

n 30 DE PLECĂRI n Deputatul
liberal Ion Pârgaru, ales într-un colegiu
din judeţul Dâmboviţa, a spus că
demisionează din PNL, pentru că în PLR
sunt mai mulţi colegi de-ai săi, iar
doctrina pe care a adoptat-o PLR este şi

ceea ce gândește el pentru dezvoltarea
în continuare a ţării. Duminică, alți doi
parlamentari liberali - senatorul de Timiş
Petru Ehegartner şi deputatul de Cluj
Steluţa Cătăniciu - au demisionat din
PNL pentru a se înscrie în partidul fondat
de Tăriceanu. Preşedintele interimar al
Partidului Liberal Reformator, deputatul
Graţiela Gavrilescu, a declarat că
numărul senatorilor şi deputaţilor înscriși
în această formațiune depăşeşte 30.
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Cine stinge lumina la PNL?

Preşedintele PSD, Victor Ponta, va solicita, astăzi, social
democraţilor reuniţi la Craiova, într-o şedinţă a Consiliului
Naţional lărgit, sprijinul pentru a candida la alegerile
prezidenţiale din acest an 


