
n InTERESU’ pOARTĂ fESU’ n Toată lumea știe că Elena
Udrea iubește lucrurile foarte scumpe și de... catalog. Când a
intrat în politică, a avut grijă să afle toată lumea asta. De altfel,
Traian Băsescu ne-a atras atenția că Udrea are calitățile necesare
pentru un candidat la Președinție: are Mercedes, poșete, terenuri
și case. După ce a construit un parc la Nana, dar la preţuri de
Monaco, şi a făcut cadastru în toată această comună, jurnaliștii de
la Antena 3 au descoperit că fosta ministră a Dezvoltării a construit
un complex privat de milioane de euro, chipurile pentru turişti,
numai că acolo se putea intra doar pe bază de invitaţie! Mai exact,
în 2011, pe când gestiona cel mai mare buget al ţării (pentru că
merita!?), Elena Udrea a pasat 11 milioane de euro din fonduri
europene pentru construirea unor piscine la marginea Capitalei,
invocând o creştere a numărului de turişti. Practic, a alocat fonduri
europene pentru un soi de hotel. De ce această investiție? Vă
spunem noi. După numai câteva luni de la terminarea lucrărilor,
Udrea anunţa că s-a mutat în cartierul cu pricina, unde chiria e
mult peste 2.000 de euro. Este vorba despre cel mai scump
complex rezidenţial din România, ”Stejarii”, care se află în
apropierea pădurii Băneasa. Dar asta nu este tot. La fel a făcut și
după ce a refăcut (cu bani foarte mulți) drumul spre Băile Boghiș:

le-a cumpărat! Coincidență? Interes?
n în URmA EI... pOTOpUL n Dar toate astea nu sunt

singurele ”afaceri de succes” ale Elenei Udrea. Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Câlea, spune că domeniul pentru
schi de la Vidra-Voineasa a ajuns un dezastru după ce Udrea a
trecut proiectul în gestionarea Guvernului pe vremea când era
ministru. Udrea promisese că va aloca 35 milioane de euro pentru
Transalpina Ski Resort, de la Voineasa. Banii nu au mai venit, aşa
că proiectul a fost sistat în 2013, din lipsă de finanţare. Firma care
a câştigat licitaţia mai are de recuperat de la stat 8 milioane de de
euro. În 2010, aceeaşi Udrea a lansat brandul turistic al României,
cu un logo care a stârnit numeroase controverse. Ea va fi cu
siguranţă chemată să dea explicaţii şi despre Gala Bute, căci se
ştie foarte clar că s-a început urmărirea penală in rem. Cât
priveşte sălile de sport (făcute cu bani grei!) în satele unde sunt
mai mulţi bătrîni decât tineret, este ca şi cum te-ai duce în localităţi
lovite de inundaţii şi le-ai împărţi oamenilor ciocolate şi pantofi cu
toi cui! Prietenii ştiu de ce. 
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n DESTABILIzARE n Nici bine n-a
început noua sesiune parlamentară că
senatorii și deputații din PNL și PDL deja
sunt puși pe treabă. Doar că, în loc să
vină cu inițiative legislative utile, ei nu fac
decât să continue lupta pentru
destabilizarea politică a țării. După cum
era de așteptat, parlamentarii ACL au
început demersurile pentru inițierea unei
moțiuni de cenzură, pe care au anunțat că
o pregătesc împotriva Guvernului Ponta.
Aceliștii n-au putut găsi o temă care să
stea în picioare, așa că s-au gândit să
atace Ordonanța de Urgență care aprobă
migrația politică a aleșilor locali. Cei de la
ACL consideră că, prin acest act normativ,
se urmărește fraudarea alegerilor din
toamnă. Ceea ce, probabil, nu-și amintesc
peneliștii și pedeliștii este faptul că o
ordonanță asemănătoare au adoptat și ei
în 2006, pe vremea când erau uniți sub
umbrela Alianței DA. Atunci, au atras de
partea lor peste 400 de aleși. Interesant
este că moțiunea penelisto-pedelistă este
susținută și de pemepiști, poate cei mai
mari beneficiari, în condițiile în care mulți
aleși PDL abia așteaptă să migreze spre
pseudo-partidul lui Băsescu.

n mOTIvE pEnIBILE n Revenind la
motivele invocate de aceliști pentru a
demonstra validitatea moțiunii, observăm
că ei nu pot găsi decât justificări penibile.
Plecând de la simplul fapt că ordonanța cu
pricina nu a fost încă publicată, liderii din
ACL au dezvoltat o întreagă telenovelă. Ei
susțin că, până va fi publicată varianta
finală a ordonanței, se mai pot face
modificări ascunse. „Avem suspiciuni că
Guvernul folosește acest răgaz pentru a
face anumite demersuri ascunse”, spun cei
de la ACL, la unison. De momentul
publicării ordonanței depinde și stabilirea
datei la care va fi depusă moțiunea. „Să
vedem prima dată în „Monitorul Oficial“
forma finală și o să stabilim calendarul”, a

spus prezidențiabilul Alianței, Klaus
Iohannis. Oricum, este limpede că aceliștii
sunt porniți să apeleze la toate mijloacele
posibile, inclusiv la organizarea din umbră
a protestelor. Nu de alta, dar prea bine s-a
potrivit momentul în care au anunțat
moțiunea de cenzură cu revolta a 200 de
oameni nemulțumiți de ordonanța
guvernamentală.

n DOAR O AfIRmAțIE n În altă ordine
de idei, parlamentarii PSD nu se arată deloc
impresionați de amenințările venite din
partea ACL. Liderul Camerei Deputaților,
Valeriu Zgonea, a spus că nu se teme de
moțiune pentru că, deocamdată, este doar o
afirmație. „Să vedem dacă textul are toate
elementele unei moţiuni de cenzură.

Deocamdată este doar o dorință pe care și-
au exprimat-o colegii din opoziţie”, a spus
Zgonea. La urma urmei, chiar dacă
parlamentarii ACL vor obține semnăturile
necesare pentru depunerea moțiunii,
probabilitatea ca documentul să fie adoptat
este redusă. Asta pentru că, din totalul de
575 de parlamentari, grupurile PNL, PDL și
PMP au mai puțin de 200 de senatori și
deputați. Conform Constituției, o moțiune de
cenzură poate fi inițiată de cel puțin un sfert
dintre parlamentari. Dar, ca să fie adoptată,
sunt necesare voturile a peste jumătate
dintre aleși.
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nEmULțUmIRI 
fĂțIșE

Din ce în ce mai mulți parlamentari ai PNL sunt
nemulțumiți de politica internă a partidului din ultima
vreme, întrucât majoritatea senatorilor liberali nu au dat
curs invitațiilor secretarului general al partidului, Marian
Petrache, la reuniunea Alianței Creștin Liberale de la
Iași. Evenimentul s-a dovedit a fi un fiasco, după ce
conducerea PNL a constatat că la reuniune s-au
prezentat doar 12 senatori din 42. Surse din cadrul PNL
au declarat că nemulțumirea parlamentarilor ar fi
canalizată în principal împotriva oamenilor cei mai loiali
lui Klaus Iohannis, precum Teodor Atanasiu sau Marian
Petrache, care iau decizii după bunul plac și nu se feresc
să amenințe membrii din partid, adesea aplicând
sancțiuni dure. Oare PNL dorește să aplice aceeași
politică în România, dacă Iohannis ar deveni președinte?

REvOLTĂ pARLAmEnTARĂ în pnL

JOB nOU

După 500 de zile de detenție, Adrian Năstase a
părăsit, în urmă cu aproape două săptămâni,
Penitenciarul Jilava, ocazie cu care a declarat că
dorește să se apuce de muncă și să scrie o carte.
Fostul premier afirma că primise deja oferte de muncă
de la diverse companii multinaționale și de la un guvern
străin. Însă nu s-a putut desprinde de România și de
partidul în care a activat încă din 1992 - PSD - și a ales
să lucreze, începând de ieri, în cadrul Institutului Social
Democrat (ISD), o organizație nonguvernamentală
înființată de PSD. Conform statutului PSD, Adrian
Năstase nu poate redeveni membru al partidului, cu
toate că deține o vastă experiență în politica
românească, dar foștii săi colegi nu l-au uitat și i-au
oferit funcția de consultant politic în ISD.  

ADRIAn nĂSTASE, COnSULTAnT
pOLITIC în ISD

SEmnĂTURĂ

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc,
este ”luat cu acte” cu PDL,  dar are sufletul alături
de Elena Udrea. El a declarat, în numeroase
rânduri, că o susține pe fosta sa subalternă la
prezidențiale, iar acest lucru a fost oficializat ieri,
când Emil Boc a semnat pe lista de susţinere a
candidaturii Elenei Udrea la Preşedinţie. Anunțul a
fost făcut de Boc într-o conferinţă de presă susţinută
împreună cu Udrea, la sediul PMP Cluj. ”Am semnat
primul. De ce? Un argument este că Elena Udrea
susţine ca model economic creşterea economică
prin investiţii şi locuri de muncă. Viziunea promovată
de Elena Udrea se bazează pe ceva ce este
sănătos pentru ţară şi economie”, a spus Boc.
Potrivit acestuia, sunt două modele mari de creştere
economică: ”unul socialist, social democrat cu
accente populiste, promovat de Victor Ponta”, care a
fost patentat de Călin Popescu-Tăriceanu şi care se
bazează pe consum şi pomeni electorale, şi unul
sănătos, pe care l-a promovat împreună cu
preşedintele României, Traian Băsescu, şi cu
Guvernul pe care l-a reprezentat”, spus Boc. Decizia
lui Boc de a trăda partidul din care face parte nu le-a
picat deloc bine celor de la PDL, care îi vor capul.
Numai că împricinatul refuză să plece din PDL.
Așteaptă să fie dat afară. 

OfICIAL, BOC A TRĂDAT!

DECLARAțI
InCOmpATIBILI

Nu doar că a declarat, pe bandă rulandă, aleși
incompatibili, dar Agenția Națională de Integritate
(ANI) solicită insistent ca cei în privința cărora instanța
a decis că sunt incompatibili să fie revocați din funcții.
Este cazul senatorului Daniel Akos Mora şi al
deputatului Ştefan Stoica, situație în care ANI a
subliniat că au trecut mai bine de opt luni de la
emiterea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a
hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile,
perioadă în care nu s-au aplicat sancțiunile
disciplinare privind revocarea din funcție a celor doi
membri ai Parlamentului. Aceeași instituție nu verifică,
însă, dacă instanța a trimis către Senat și Camera
Deputaților deciziile în baza cărora instituțiile să poată
lua măsurile disciplinare care se impun. În această
privință, preşedintele Comisiei juridice din Senat,
Cătălin Boboc, a declarat, ieri, că plenul Senatului ar
trebui să se pronunţe pe acest subiect. Mai mult,
Boboc a spus că nu a primit la Comisia juridică nicio
solicitare. „Am văzut doar un comunicat de presă,
probabil că solicitarea este trimisă Biroului Permanent,
care în şedinţa de mâine (astăzi - n.r.) o va trimite
Comisiei juridice şi apoi vom lua o decizie în sensul
acesta”, a spus senatorul PNL. Boboc a mai afirmat
că există o lege care clarifică legea ANI, cea care
până la urmă a creat această situaţie care este destul
de neplăcută.

AnI CERE REvOCAREA DIn fUnCțIE
A DOI pARLAmEnTARI

Un fOST mInISTRU ”DE SUCCES”
CUm SĂ InvESTEşTI înTR-O zOnĂ şI ApOI SĂ... O CUmpERI
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SE pREgĂTEșTE O mOțIUnE DE CEnzURĂ

Ordonanța guvernamentală care le permite aleșilor locali să își schimbe partidul
fără a-și pierde mandatul a provocat o întreagă paranoia în rândul liderilor ACL,
care consideră că, în acest fel, PSD vrea să fraudeze alegerile prezidențiale

Aleșii ACL se dau drept “virgine”
în țara migrației politice

Elena Udrea ştie cum se dau... „tunurile“

Bannere cu numele lui Iohannis pocit,
la Constanța

Ne aflăm în perioada în care
organizațiile județene ale partidelor
strâng semnături pentru susținerea
candidaților la alegerile prezidențiale,
multe dintre ele deschizându-și
corturi în diferite zone ale orașelor,
unde simpatizanții pot depune o
semnătură pentru candidatul favorit.
Din dorința de a-l promova pe
prezidențiabilul Klaus Iohannis, și
ACL și-a amplasat astfel de corturi în
Constanța. Însă, prin această
măsură, mai mult l-a discreditat,
având în vedere că numele
candidatului, expus pe unele

materiale promoționale (bannere și
tricouri), este scris greșit -
„Semnează pentru Klaus Iohanis” (în
loc de „Iohannis” - n.r.). Această
greșeală a fost identificată pe un cort
din zona Tomis I, în intersecția
bulevardului Tomis cu strada Nicolae
Iorga, vizavi de Spitalul Județean.
Se pare că electoratul a taxat dur
această greșeală, având în vedere
că, în jurul orei 17.00, nu se afla
nimeni în acel cort. 

Mihai TUDORICĂ 
mihai.tudorica@telegrafonline.ro

Pe un cort al ACL, amplasat în zona Tomis I,
numele candidatului Klaus Iohannis a fost scurtat
cu un „n”   


