
Marea surpriză 
a prezidențialelor
În urmă cu nici o lună de zile, majoritatea analiștilor și

liderilor de opinie din sfera politicului nu se sfiau să afirme că, la alegerile
prezidențiale din acest an, învingător va fi Klaus Iohannis. Iată că apropierea
datei alegerilor schimbă ușor-ușor datele problemei. Alegerile prezidențiale din
acest an pot aduce o schimbare majoră a paradigmei care guvernează politica
românească, prin revenirea la „normalitate”. Dacă, în ultimii 15 ani, instituția
prezidențială și acțiunile ei au fost caracterizate de „președintele jucător”, care în
cea mai mare parte a mandatului și-a definit activitatea prin forțarea limitelor
constituționale și prin interpretarea de multe ori excesivă a prerogativelor oferite
de Constituția României, alegerile din noiembrie par să aducă schimbarea.

Conform barometrelor politice și sondajelor efectuate în luna septembrie,
Mircea Diaconu este pe cale să devină „outsider”-ul care va merge în turul doi.
Interesant este faptul că, fără postere electorale cu accente de megalomanie,
dincolo de discursul antagonic  al celorlalți candidați care contează în această
cursă electorală, respectiv Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna, Mircea
Diaconu reușește într-un timp relativ scurt să ajungă al doilea clasat în opțiunile
electoratului, cu o cotă în jurul a 16-18 procente.

În fapt, Mircea Diaconu promite exercitarea cu bună credință a funcției de
Președinte al României, în limitele impuse de Constituția României, o
reprezentare corectă a României în Consiliul European, dincolo de „parti pris”-uri
de grup politic european și de agenda intereselor grupurilor politice europene cu
privire la România. Promite să fie mediatorul de care are nevoie societatea
românească după un război de 15 ani care a adus în politica autohtonă dihonia
în locul conlucrării și negocierii politice în beneficiul cetățeanului. Promite și
poate fi președintele de care are nevoie România pentru aducerea justiției în
cadrele ei funcționale, mai presus de critici interne și externe, fără protocoale și
fără acuzații de poliție politică.

De altfel, cei ce au fost atenți la ultimele săptămâni de evoluție pe scena
politică au putut observa faptul că deplasările în SUA ale celor trei principali
contracandidați - Dăncilă, Iohannis și Barna - au fost percepute din punct de
vedere electoral ca fiind deplasări care au avut ca scop obținerea
„binecuvântării” Washington-ului pentru un mandat la Palatul Cotroceni ori pentru
un al doilea în cazul actualului președinte. Și, în fond, cine poate spune că nu e
așa?!

În acest context, în care aceste deplasări sunt interpretate precum goană
după „firmanul de domnie”, pe care fanarioții îl luau acum câteva secole de la
Istanbul, Mircea Diaconu a punctat electoral prin simplul fapt că a ignorat graba
celorlalți de a vizita Statele Unite ale Americii și de a-și face fotografii de
propagandă cu reprezentanții partenerului strategic.

În sprijinul afirmației că Mircea Diaconu devine un candidat serios pentru
fotoliul de la Palatul Cotroceni vin și alte acțiuni menite să îi pună obstacole chiar
din partea organizatorilor alegerilor. Decizia CCR prin care se menține hotărârea
BEC de a nu i se accepta reprezentanți în secțiile de votare este una profund
nelegitimă. Da, Mircea Diaconu e un independent, dar susținut de o alianță
electorală, „Alianța Un Om” formată din două partide parlamentare, respectiv
ALDE și Pro România. De bun simț ar fi fost ca reprezentații în secțiile de votare
să îi fie acceptați. Și mai e o chestiune. Într-o democrație corectă, funcțională, de
bun simț ar fi ca procesul electoral să fie supravegheat, observat de cât mai mulți
reprezentanți. Astfel sunt excluse orice tentative de fraudă, precum și
suspiciunile ulterioare.
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“Lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii

noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne schimba
gândirea.” - Albert Einstein

EDITORIAL

Sorin Roșca
Stănescu

Încep expropierile pentru construirea
Sălii de Sport Polivalente 

UAT Municipiul Constanta
anunță titularii dreptului de
proprietate ori a altui drept real
asupra imobilelor expropriate prin
Dispoziția nr. 3941/13.09.2019,
potrivit HCL nr. 258/25.06.2019,
situate în coridorul de expropriere
pentru lucrarile de utilitate publică
de interes local „Sală Sport
Polivalentă - 5000 de locuri”, ca în
temeiul art. 11 alin.5 din Legea
255/2010, în data de 14.10.2019, la
sediul Consiliului Local Constanța
din bd. Tomis, nr. 51,  își începe
activitatea Comisia de verificarea a
dreptului de proprietate ori a altui
drept real asupra imobilelor
expropriate, aflate pe raza
Municipiului Constanța. Tabelele cu
imobilele proprietate privată
expropriate în condițiile Legii nr.

255/2010 vor fi aduse la cunoștința
publică prin afișare la sediul
Consiliului Local Constanța în data
de 03.10.2019 și pe pagina proprie
de internet. Până la data începerii
activității comisiei, titularii dreptului
de proprietate sau al/ai altor drepturi
reale sau persoanele care justifică
un interes legitim, denumiţi în
continuare persoane interesate, vor
înregistra la secretariatul Consiliului
Local Constanța cererea pentru
acordare a despăgubirilor,
cuprinzând următoarele elemente: a)
numele şi prenumele persoanei
interesate; b) adresa de domiciliu; c)
documentele doveditoare referitoare
la existenţa drepturilor reale asupra
bunului imobil expropriat, în original
sau în copie legalizată; d) opţiunea
privind cuantumul despăgubirii.

„Orban se vede premier şi
se gândeşte cum să scape

de Rareş Bogdan“

La citirea moțiunii într-o sală de plen aproape goală...

Fostul secretar
general al PSD, Codrin
Ştefănescu, a afirmat, joi,
că nici măcar Florin Cîţu,
senatorul PNL care a citit
moţiunea de cenzură în
plen, nu a înţeles ce
prevede textul.
Ștefănescu a adăugat că
Ludovic Orban se vede
deja premier şi-și face
planuri...  „Sala goalâ. Un
penelist obscur citeşte
moţiunea de cenzură. Se
bâlbâie stupid şi e
transpirat tot. Nici el nu

inţelege textul. Dar nu-i
pasâ deloc. Câ e ordin!
Într-un birou apropiat, un
etaj mai sus, Ludovic îşi
soarbe tacticos cafeaua
cu coniac. Se vede deja
prim ministru şi se
gândeste cum sâ scape în
primul rând de Rares.
Asta-i tot”, a scris pe
Facebook, joi, Codrin
Ştefănescu, în timp ce
Cîţu citea moţiunea de
cenzură în plenul
Parlamentului. Senatorul
PNL Florin Cîţu a citit, joi,

în plenul reunit al
Parlamentului, textul
moţiunii de cenzură
intitulată „Ca să
reconstruim România,
Guvernul Dăncilă trebuie
demis urgent”. În sala de
plen au participat la citirea
moţiunii 128 de
parlamentari, adică un
sfert din numărul total al
deputaților și senatorilor.
Dezbaterea moțiunii şi
supunerea ei la vot
urmează să aibă loc joia
viitoare.
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la citirea moţiunii 128 de
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