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ACTUALITATE

pistoalele pe masã
exista “probe directe”, idee în care pedeapsa
iniþialã fusese tot de doi ani, dar cu suspendare.
Au urmat tentativa de sinucidere a premierului,
confirmatã ca atare inclusiv de procurorul general, dar ºi tot show-ul de dupã, care a hrãnit televiziunile de aici ºi de aiurea, parcã anume pentru
a demonstra Europei ºi nu numai cã fostul premier al României ajunge dupã gratii, ca ºi Iulia
Timoºenko. Sigur, va curge multã cernealã, se va
vorbi mult despre cât de dreaptã sau nu a fost
condamnarea lui Nãstase, un prim-ministru pe
care preºedintele Bãsescu însuºi l-a apreciat ca
fiind cel mai bun de dupã decembrie 89 . Cert e
cã justiþia românã a marcat un mare punct la
capitolul crediblitate , dar exact pe acest fond au
surprins intervenþiile ulterioare, de pe margine,
atît ale CSM, cât mai ales ale Monicãi
Macovei, europarlamentar PD-L ºi fost ministru, denunþate ca fiind presiuni politice tocmai
asupra justiþiei! Nu mai poate fi consideratã o
coincidenþã când doamna Macovei face trimitere publicã spre doctorul Brãniºteanu ºi spre
poliþiºti, iar a doua zi aceºtia sunt chemaþi la
DNA ºi puºi sub acuzare ...

Dosarele care
stau la coadã
Din lunga listã de dosare de
corupþie care îºi aºteaptã
souþiile definitive sunt de
amintit nume din cam
întregul spectru politic.
Printre acestea se aflã
Gheorghe Falcã, Monica
Iacob Ridzi ºi Cristian
Poteraº(PD-L),
Dan
Voiculescu , Codruþ Sereº ºi
George Copos (PC), Miron
Mitrea, Eugen Bãdãlan, Marian
Opriºan
ºi
Cãtãlin
Voicu
(PSD),Tudor Chiuariu (PNL) ºi

Zsolt Nagy( UDMR). Chiar ºi Adrian Nãstase cel care a înfiinþat de fapt DNA-ul, sub numele
de PNA - mai are de trecut ºi peste dosarul
„Mãtuºa Tamara”, cum mai existã o mulþime de
alte dosare. Mai vechi sau mai recente, care
privesc o serie de alþi oameni politici,cãrora e de
aºteptat sã le vinã rândul fie acum, fie mai spre
toamnã, când ne apropiem de… campania electoralã. ªi când urmeazã sã fie desemnaþi noii
ºefi, atât la DNA, cât ºi la Parchetul General,
având în vedere cã ºi Daniel Morar, ca ºi Codruþa
Kovesi sunt la final de mandate în fruntea celor
douã instituþii. Deci, lunga varã fierbinte va continua sã dea în clocot , pregãtind o toamnã durã,
în care va continua sã se joace “cu pistoalele pe
masã”. Dincolo însã de orice bãtãlii ºi orice
socoteli politice, sã lãsãm justiþia sã îºi facã
datoria, sã mizãm pe
corectitudinea ei ºi sã
aºteptãm
continuarea. Pentru cã, nu
vã îndoiþi, Adrian
Nãstase e numai
începutul!
Radu Vlad
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