
Megalomania Elenicăi Udrea începe
să semene cu cea a donatorului de salarii
către PMP, „el presidente“ Traian
Băsescu. Din fruntea unui partid inventat
în urmă cu câteva luni, ai cărui politruci
maidanezi au reușit să strângă, cu chiu,
cu vai, câteva procente de pomană la
europarlamentare, Udrea strigă sus și tare
că ea este viitorul președinte al României.
Trist este că pare că a început să și
creadă asta. Ba mai mult, îndrăznește să
spună că țara asta o merită. Undeva, în
străfundurile creierului, la acel sub-nivel
de inteligență bazică la care se chinuie să
ajungă alte vedete pemepiste precum
EBA, Elenica trebuie să-și fi admis faptul

că țăranul român o va vota doar dacă
scrutinul ar avea loc noaptea. Dar e de
apreciat că nu cedează. A pornit-o pe
drumul autointitulării și nu deraiază. Toată
ziua, mai ceva ca Macovei, Udrea se
proclamă viitorul nostru șef de trib,
principalul său argument fiind miile de
proiecte pe care le-a făcut pentru țara asta
și zecile de mii de proiecte pe care le va
face. Proiecte finanțate de fostul Minister
de Turism condus de „blonda de la
Cotroceni“, eh? Parcurile din păduri?
Terenurile de sport și locurile de joacă din
satele în care cei mai tineri locuitori aveau
60 de ani? Patinoarul brașovean mai
scump decât cel olimpic de la Soci?

Brandul de țară, adică frunza aceea
downloadată de pe Google și vândută cu
sute de mii de euro statului? Triunghiul
Mănăstirilor? Gala Bute? Ei bine, în lipsa
probelor (și semnăturii Elenicăi), nimeni nu
poate trage la răspundere pe nimeni.
Hoția de atunci, deși legendară, e
imposibil de băgat după gratii. Prin
urmare, Udrea se poate lăuda cu ea ca și
cum ar fi făcut treabă întru folosul națiunii.
Câțiva vor pune botul, asta e clar, dar nu
destui. În cel mai optimist scenariu,
candidatul PMP ar putea ajunge la... 7%! 

Paul NăSăudEANu
paul.nasaudeanu@telegrafonline.ro

n dESANT dNA n La începutul lunii aprilie, procurorii DNA
au făcut raiduri între Constanța și București în speranța că îl vor
aresta pe primarul Constanței, Radu Mazăre, care era acuzat de
luare de mită de la firma care a construit Campusul social Henri
Coandă, asta în contextul în care, la prima licitaţie pentru lucrările
la campus, nu s-a prezentat NIMENI. Numeroși mascaţi au
descins, simultan, în casa primarului Constanţei, Radu Mazăre,
în locuinţele fratelui şi mamei acestuia, în Primăria Constanţa şi
în două locaţii din Bucureşti şi judeţul Dâmboviţa. Atunci, DNA a
trimis un pluton de opt mascaţi să-l ridice pe Mazăre de pe terasa
din parcul Herăstrău şi să-l care cu duba la sediul DNA din
Capitală. Primarul Constanţei a fost reţinut pentru 24 de ore de
procurorii DNA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de
mită, procurorii cerând Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ)
arestarea preventivă a lui Radu Mazăre pentru 30 de zile. Din
lipsă de probe, instanța supremă a respins cererea DNA, Mazăre
fiind cercetat în stare de libertate.

n CERERE RESPINSă n Cazul lui Mazăre a fost judecat la
ÎCCJ de Rodica Cosma, magistrat care a ”îndrăznit” să facă notă
discordantă şi dea o sentinţă care nu a plăcut șefului DNA,
Codruța Kovesi. Ea a sesizat, la 28 aprilie, Inspecţia Judiciară din
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cerând sancționarea
Rodicăi Cosma pe motiv că nu l-a arestat pe primarul Constanței.
Kovesi a acuzat judecătoarea că și-a exercitat funcția cu rea-
credință sau gravă neglijență și că a utilizat termeni inadecvați în
cuprinsul hotărârii judecătorești dispuse în cazul lui Mazăre. Ce a
constatat Inspecția Judiciară scrie negru pe alb într-un răspuns al
CSM la o adresă formulată de Neptun TV: ”Nu sunt indiciile
niciunei abateri disciplinare a judecătoarei Rodica Cosma”.
”Verificările prealabile efectuate în cauză nu au evidenţiat indicii
privind săvârşirea unor încălcări ale normelor Codului
Deontologic, de natură să atragă luarea unor măsuri de
competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, astfel că, prin
rezoluţia din 13 iunie, s-a dispus clasarea sesizării”, se arată în
adresa CSM.

n oPINIE n Avocatul Cătălin Dancu, care îl reprezintă pe
primarul Constanței, a explicat că DNA a încercat să intimideze
magistraţii, un lucru grav pentru sistemul judiciar. ”Decizia
Inspecţiei Judiciare e clară. Judecătorul Rodica Cosma a
procedat legal, deci DNA nu a avut nicio bază  legală să reclame”,
a spus Dancu. El a afirmat că lucrurile nu ar trebui să rămână
aşa, iar dacă statul de drept funcţionează, procurorii care au

reclamat-o pe judecătoare ar trebui să răspundă. ”Cred că
Inspecţia Judiciară ar trebui să se autosesizeze şi să analizeze
cum pot procurorii DNA să recurgă la astfel de metode împotriva
unui judecător. Sper ca Rodica Cosma să nu lase lucrurile aşa şi
să îşi apere reputaţia, iar de la acest comunicat de presă, să
înceapă ancheta”, a conchis Dancu.

Tatian IoRgA
tatian.iorga@telegrafonline.ro

www.telegrafonline.ro16 Ultima

PRogRAMul ”lIToRAlul PENTRu ToțI”

REzoluțIE A INSPECțIEI judICIARE
REfuzAREA ARESTăRII luI MAzăRE, o PRoCEduRă CoRECTă

PESTE 75% SuNT RoMâNI

“Opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii”
I.l. Caragiale

CoTIdIANul “TElEgRAf” ANgAjEAză REPoRTER lA dEPARTAMENTul SoCIAl. 
CV-urile tip europass, însoțite de fotografie, pot fi depuse la sediul ziarului, pe bd. Mamaia nr.
196 (clădirea din spatele hotelului “Bulevard” - etaj 2). CV-urile europass în format electronic
pot fi remise la adresa office@telegrafonline.ro. Studiile superioare sunt obligatorii.
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Numărul turiștilor
care s-au cazat

în România,
în creștere 

Peste 4,5 milioane de turişti români şi străini au
înnoptat, în primele şapte luni ale acestui an, în
structurile de cazare din întreaga ţară, în creştere cu
4,8%, iar numărul de nopţi de cazare s-a majorat cu
5,8%, la peste 10,5 milioane, potrivit Institutului Naţional
de Statistică (INS). Din numărul total de turişti, cei mai
mulți sunt români, 76,9%, restul de 23,1% fiind străini,
date apropiate de cele din perioada similară a anului
trecut. Din totalul turiștilor străini, cei mai mulți sunt
veniți din Europa (77,7%), iar dintre aceștia, 85,4% au
fost din țările aparținând UE. Din totalul sosirilor
vizitatorilor străini în România, 60,2% provin din statele
UE, cei mai mulți din Ungaria (30,2%), Bulgaria
(23,9%), Germania (9,4%), Italia (7,2%), Polonia (5,9%)
și Austria (4,2%). Sosirile în hoteluri deţin în intervalul
ianuarie-iulie o pondere de 75,2% din totalul sosirilor în
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare.
Faţă de perioada similară a anului trecut, sosirile în
hoteluri sunt în creştere cu 5,2%. Înnoptările înregistrate

în structurile de primire turistică, în aceeaşi perioadă, au
însumat 10,56 milioane de nopţi, în creştere cu 5,8%.
Din numărul total de înnoptări, 80,3% reprezintă cele
ale turiştilor români, în timp ce înnoptările turiștilor
străini au reprezentat 19,7%. 75,2% din totalul sosirilor
în unitățile de primire turistică au fost cazări în hoteluri,
iar față de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2013, se
constată o creștere cu 5,2 procente. Când se cazează,
turiștii români stau în medie 2,4 zile în unitățile de
cazare, în vreme ce durata șederii în cazul străinilor
este de două zile. Prin punctele de frontieră au trecut,
în intervalul 1 ianuarie - 31 iulie, peste 4,5 milioane de
turiști străini, cu 2,2% mai mulți față de aceeași
perioadă a anului trecut. 
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Kovesi a încercat să
intimideze judecătorii?

Inspecția Judiciară a clasat cererea șefei DNA, Laura
Codruța Kovesi, de sancționare a judecătoarei ÎCCJ Rodica
Cosma pe motiv că nu l-a arestat pe primarul Constanței,
Radu Mazăre, în dosarul privind construcția Campusului
social Henri Coandă

Somnul rațiunii Elenicăi naște... „proiecte“

Românii care își doresc să își petreacă
vacanța la mare, însă nu vor să cheltuiască
sume mari la cazare pot profita de ofertele
programului ”Litoralul pentru toți”, care a
început ieri. Lansat de Asociația Națională a
Agențiilor de Turism (ANAT), Federația
Patronatelor din Turismul Românesc și
Asociația Litoral Delta - Dunării pentru
perioada 1 - 28 septembrie, programul oferă
tarife reduse la cazare în 26 de hoteluri din
toate stațiunile de pe litoral (opt hoteluri de
două stele, 12 hoteluri de trei stele, şase
hoteluri de patru stele), care pun la
dispoziţie un număr de 1.986 de locuri pe
serie. Cei care își doresc un sejur în zona
Mamaia - Constanța - Eforie vor plăti pentru
șase nopți de cazare la un hotel de 2 stele,
cu mic dejun inclus, 315 lei pentru o
persoană, iar la un hotel de 4 stele cu mic
dejun - 485 de lei. 

Pentru un sejur de cinci nopți în regim All
Inclusive, parte din programul ”Litoralul pentru
toți” (trei mese - servite în regim bufet, băuturi
incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru
copii, piscine, şezlonguri şi umbrele pe plajă),
un turist plătește la un hotel de 3 stele 765 lei.
Pentru sudul litoralului (staţiunile Costineşti,

Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus,
Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche),
tarifele maximale pentru această ediţie (sejur
şase nopţi/persoană) ajung la 179 de lei la un
hotel de 2 stele fără mic dejun și la 269 de lei
în aceleași condiții, cu prima masă inclusă.
Pentru un sejur de șase nopți într-un hotel de
5 stele, cu mic dejun inclus, un turist plătește
469 de lei. Primii turiști care au venit la mare
profitând de prețurile mai mici la cazare spun
că vacanțele în această perioadă sunt o
plăcere. ”Vremea este într-adevăr frumoasă,
nu mai sunt nici temperaturile foarte ridicate.
Venim în fiecare an în septembrie, pentru că
prețurile sunt mai mici și este și mai puțin
aglomerat”, a spus o turistă venită, din Bacău,
în vacanță în stațiunea Mamaia. Turiștii își pot
cumpăra pachetele de vacanță din peste 30
de agenţii de turism din toată ţara. Lista cu
prețurile, hotelurile și agențiile care sunt
prinse în programul ”Litoralul pentru toți” în
această perioadă poate fi consultată pe site-ul
ANAT (http://www.anat.ro/campanii/litoralul-
pentru-toti/).
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Primarul Nicolae Matei contestă
eliberarea pe cauțiune Turiștii vin la mare cu bani mai puțini

Chiar dacă nu a ajuns într-o celulă a Poliției
Constanța, iar magistrații au decis cercetarea lui
sub control judiciar, primarul orașului Năvodari,
Nicolae Matei, nu este mulțumit de hotărârea
Curții de Apel Constanța. Edilul, care este acuzat
de mai multe fapte de corupție, a contestat, ieri,
soluția prin care instanța i-a cerut să depună o
cauțiune de 50.000 de lei, în caz contrar el
riscând să fie arestat preventiv. Nici cumnatul lui,
Isidor Gurgu, inculpat în același dosar și care
trebuie să achite suma de 10.000 de lei în contul
Ministerului Justiției, nu a fost de acord cu
această decizie și a atacat-o. Cauza urmează să
ajungă în atenția judecătorilor Înaltei Curți de
Casație și Justiție, care vor da un verdict definitiv.
Procurorii anticorupție spun că Nicolae Matei 
le-ar fi retrocedat proprietarilor unor terenuri
extravilane arabile, pe care aceștia le
revendicaseră, terenuri intravilane, “cu o valoare
mult superioară”, situate pe malul Mării Negre. O

altă învinuire adusă lui Matei se referă la o
afacere pe care edilul ar fi pus-o la cale alături de
cumnatul său. Procurorii spun că primarul i-ar fi
vândut lui Gurgu trei terenuri aparținând
domeniului privat al orașului Năvodari, la prețuri
derizorii. Oamenii legii susțin că Isidor Gurgu a
știut că a achiziționat bunurile la un preț mai mic
decât cel real. De asemenea, edilul este acuzat
că ar fi fost implicat în finanțarea ilegală a
clubului de fotbal Săgeata Năvodari. Totodată,
spun anchetatorii, Matei i-ar fi dat fiicei unui
judecător constănțean un teren de 500 mp în
Năvodari, scopul acestui demers fiind legat de
„îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle
de serviciu ale magistratului”. Prejudiciul total
cauzat Primăriei Năvodari este estimat la
111.475.741 de lei. 
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