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Cotidian na\ional cu sediul la R@mnicu-V@lcea

{n ]oapt` Ast`zi 21 septembrie, ore-
le 17, va avea loc [n Sala
de Festivit`\i a Liceului de
Art` din R@mnicu V@lcea
un spectacol dedicat
[mplinirii a patru ani de
existen\` a forma\iei
„PROFU DE MATE”.
{nt[lnirea dintre publicul
simpatizant ]i membrii
forma\iei va fi o [nt[lnire
de suflet, dup` cum ne
relateaz` domnul profesor
Drago] Constantinescu.
Domnia sa a fost ini\iatorul
acestui grup ]i formatorul
programului muzical. Deja
binecunoscutul cantautor
]i compozitor ]i-a concen-
trat energia spre noi pro-
iecte muzicale care ar fi
binevenite [n ora]ul nostru
cam amor\it  ]i enervat de
bruiajele ]i derapajele poli-
ticii locale. Dar aventura
numit` Matematica pe note
nu se uit`. Organizatorii [i
invit` pe to\i cei care
iubesc muzica cu adev`rat
s` participe la acest eveni-
ment.

Deputatul Aurel Vl`doiu a
devenit ciuca b`t`ilor, at@t [n
partidul s`u, c@t ]i [n presa
v@lcean`. Bietu’ Auric`! La
ordin ]i la micul ]per\, un ziar
v@lcean specializat [n a m@nji
cu cacao tot ce e valoros [n
acest jude\ [l [mproa]c` [n
ni]te termeni care [l caracteri-
zeaz` ]i [l definesc. {n urm`
cu c@\iva ani, [n ziarul
aceluia]i leangdick de ziarist
cu preten\ii de Guru, nu mai
aveai loc de fa\a lui nea’
Auric`. Era [n pagina 1, era la
editorial, era [n paginile a
doua ]i a treia, era ]i la sport,
lipsea doar din caseta redac-
\ional`. • Ast`zi, c@nd pune o
problem` serioas`, aceea a
candidaturii la Prim`ria R@m-
nicului, e atacat mi]ele]te.
Dar dac` Aurel Vl`doiu are
dreptate ]i el lucreaz` [n
intersul partidului? Nu ar fi
bine pentru toat` lumea,
inclusiv pentru Gigi Matei,
candidatul deja stabilit al
PSD la Prim`rie, s` ]tie cum
st`? Ar fi o victorie imens`
pentru partid, iar cine pune
persoana lui [naintea partidu-
lui este sortit e]ecului. Cre-
de\i c` Gigi Matei este deja
primar? Noi n-am v`zut p@n`
acum nici o ie]ire spectacu-
loas` a acestuia [n pia\a pub-
lic`. Crede\i c`, [n acest mod
pervers ]i totalitar de a pune
problema, ]ansele lui Gigi
Matei cresc? Dac` Aurel Vl`-
doiu dore]te s` candideze la
Prim`ria R@mnicului, el o
face ]i pentru sine ]i pentru
partid. Dac` partidul c@]tig`
cu Vl`doiu Prim`ria R@mni-
cului, a]a cum a c@]tigat-o ]i
cu Ghi\` la Vl`de]ti ar fi bine
]i pentru Gigi Matei, ale c`rui
ambi\ii neoprite la timp l-ar
duce sigur pe urmele lui
Mircia Gut`u (nu mai
explic`m de ce, dar aten\ie la
profe\ia noastr`, care oricum
nu se va [mplini, deoarece
Emilian Fr@ncu a comunicat
public faptul c` Vali Mon-
ceanu este deja primar) •
Anu\o, ne uime]ti! Prefectul
a re[nviat precum g@zele
prim`vara. Discursul s`u la
conferin\a de pres` de ieri ]i
din interviul doamnei Valeria
T`nase a artat un om care ]tie
toate mizeriile din jude\ul
V@lcea ]i care este sc@rbit de
ele. At@t de sc@rbit, [nc@t este
gata s` accepte numirea [ntr-
un alt jude\, ca s` scape de
aici. Fermitatea cu care pune
ast`zi problemele ne aduce
aminte de articolele [n care [i
ceream s` fie prefect, nu
gospodin`! Oricum ar fi, de
ieri [ncoace, suntem m@ndri
de d@nsa: Habemus Prefect!
A]tepta\i-v` la ce v` a]tepta\i
mai pu\in!

Radu T~CUTU

Chestia zilei,
de Mihai Matei
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EDITORIAL Ion Cristoiu

Într-uun  interviu  acordat  Ra-
dioului  public,  Adriana  S`ftoiu  a
declarat  c`  Traian  B`sescu  e  un
pre]edinte  ce  nu  poate  fi  fixat  în
tipare.

Prin  aceasta  distinsa  consilie-
r`  a  vrut  s`  justifice  multe  dintre
n`ravurile  descump`nitoare  ale
celui  de  la  Cotroceni.

Unul  dintre  acestea:  pronun-
\area  asupra  unor  lucruri  consi-
derate  a  fi  în  afara  prerogativelor
constitu\ionale.

Nu  scap`  nici  m`car  analistu-
lui  somnoros  un  adev`r:  Traian
B`sescu  se  d`  peste  cap  pentru  a
]i  da  cu  p`rerea  despre  to\i  ]i
despre  toate  pe  posturile  Tv.

Ce-ll  împinge  pe  ]eful  statului
la  un  asemenea  n`rav  surprin-
z`tor  în  istoria  postdecembrist`  a
Cotrocenilor,  dominat`  de  pre]e-
din\i  destul  de  t`cu\i?  

O  credin\`  asumat`  de  c`tre
Traian  B`sescu:  de  a  vorbi  în  nu-
mele  poporului.

La  pu\in  timp  de  la  instalarea
în  Dealul  Cotrocenilor,  Traian
B`sescu  a  ]ocat  printr-oo  preten\ie
care-ll  singulariza  în  galeria  pre-
]edin\ilor  postdecembri]ti:  cea  de
a-]]i  putea  spune  public  punctul
de  vedere  în  orice  problem`  de
politic`  intern`.  Nici  Ion  Iliescu,
nici  Emil  Constantinescu  n-aau
avut  aceast`  preten\ie.  O  simpl`
analiz`  a  activit`\ii  celor  doi  în
interiorul  mandatelor  lor  ne
dezv`luie  o  extraordinar`  pru-
de\`  în  a  se  pronun\a  public

despre  via\a  partidelor  politice,
despre  pres`,  despre  Justi\ie.
Argumentul  domniilor  lor,  chiar
dac`  \inut  oarecum  secret,  a  fost
urm`torul:  pre]edintele  Români-
ei  nu  e  un  cet`\ean  oarecare.  Ca
atare,  cuvîntul  pre]edintelui  Ro-
mâniei,  în  contextul  specific  al
\`rii  noastre,  poate  deveni  fapt`.
Deseori,  f`r`  ca  pre]edintele
s`-]]i  fi  dorit  acest  lucru.  A  fost  ]i
este  un  argument  adus  ]i  de  mul\i
jurnali]ti  ]i  politicieni  împotriva
obiceiului  preziden\ial  de  a  spune
vrute  ]i  nevrute  în  ipostaze  pu-
blice.  Traian  B`sescu  n-aa  stat  la
îndoial`  înainte  de  a  r`spunde.
Pu\ine  sunt  interviurile  ]i  discur-
surile  sale  în  care  s`  nu  fi  repli-
cat,  m`rturisind  o  preocupare  de
a  se  explica  în  aceast`  privin\`,
c`  domnia  sa  are  dreptul  s`-]]i
spun`  public  p`rerea  deoarece
exprim`  punctul  de  vedere  al
românilor.  Ales  prin  vot  direct  ]i
universal,  domnia  sa  ar  avea  nu
numai  dreptul,  dar  ]i  obliga\ia  de
a  dezv`lui  ceea  ce  crede  ]i,  mai
ales,  ceea  ce  fr`mînt`  la  un
moment  dat  poporul  român.

Ne-aam  exprimat  nu  odat`
opinia  c`  o  astfel  de  abordare
tr`deaz`  un  splendid  sofism  me-
nit  a-ii  asigura  lui  Traian  B`sescu
dreptul  de  a  se  amesteca  în  via\a
intern`  peste  marginile  Cons-
titu\iei.  Cît  despre  preten\ia  de  a
vorbi  în  numele  poporului,  aceas-
ta  ridic`  dou`  mari  probleme:

1.  popor  e  un  cuv@nt  deosebit

de  ambiguu  în  lumea  de  azi.  A
pretinde  c`  vorbe]ti  în  numele
poporului  înseamn`  a  beneficia
de  un  instrument  special,  unic  în
felul  s`u,  de  a  afla  ce  crede  ]i  ce
preocup`  poporul.  Un  asemenea
instrument  n-aa  fost  descoperit
p@n`  azi.  Dac`  vreo  personalitate
a  istoriei  omenirii  l-aar  fi  putut
avea,  de  la  Cezar  pîn`  la
Napoleon  soarta  lumii  ar  fi  fost
alta.  

2.  poporul  e  o  realitate  com-
plex`  ]i  contradictorie.  Din  po-
por  fac  parte  ]i  cei  care  iubesc
manelele,  dar  ]i  cei  care  le  ur`sc.
Admi\@nd  c`  domnului  pre]edinte
îi  va  trece  prin  cap  s`-]]i  spun`
p`rerea  despre  manele,  care  din
cele  dou`  p`r\i  ale  poporului  î]i
va  g`si  exprimarea?

Preten\ia  pre]edintelui  de  a
vorbi  în  numele  poporului  n-aare
nici  un  temei  serios  în  realitate.

Are  în  schimb  un  temei  în
nevoia  domniei  sale  de  fi  prezent
p@n`  la  lehamite  în  spa\iul  medi-
atic.

A vorbi în numele poporului

Profu de mate revine

Ziua de 22 septembrie a fost
declarat` „Ziua f`r` ma]in`”,
aceast` zi fiind dedicat` mer-
sului cu bicicleta, rolele,
trotineta, tr`sura sau pe jos.
Cu acest prilej, vineri 22 sep-
tembrie, [n Rm. Vâlcea, A-
gen\ia pentru Protec\ia Me-
diului Vâlcea va organiza [n
parteneriat cu Prim`ria Mu-
nicipiului, Poli\ia Rm. Vâl-
cea ]i Inspectoratul }colar
Jude\ean Vâlcea o ac\iune
vizând transportul nemotor-
izat. Astfel, pe un tronson al
arterei principale a ora]ului
va fi restric\ionat traficul cu
aprobarea Poli\iei Rutiere ]i
a Prim`riei Rm. Vâlcea,
Dac` vor fi favorabile condi-
\iile meteorologice [n inter-
val de o or` elevii r@mniceni
vor face plimb`ri cu bici-
cletele, cu rolele ]i pe jos. {n
cazul [n care condi\iile meteo
nu vor permite, ac\iunile se
vor derula [n cadrul ]colilor
nr. 1, nr. 2, nr. 10, nr. 13 ]i
Liceului Pedagogic, unde se
vor \ine lec\ii pe teme de pro-
tec\ia mediului cu trimitere la
s`pt`mâna mobilit`\ii euro-
pene (16-22 septembrie) ori
vizând schimb`rile climatice.
Informa\ii suplimentare se
pot ob\ine de la Comparti-
mentul „Baza de date ]i Ra-
poarte”, referent P`durariu
Silvia.

Alina FLORESCU

„Ziua f`r` ma]in`”

Sunt pu\ine lucruri despre care putem vorbi la superlativ [n jude\ul V@lcea, at@t de
n`p`stuit de infractorii care [i distrug reputa\ia. Apar [ns` ]i oameni care fac lucruri
excep\ionale, cum este domnul Emil Catrinoiu, economist ]i patron al Editurii Fortuna.
Ultima isprav` este editarea operelor lui Panait Istrati, [n edi\ie bilingv` (rom@n`-
francez`). C`r\ile sunt minunate, de]i sunt at@t  de mici. Dimensiunea lor, de 5/ 7 cm, le
face dr`g`la]e de-a dreptul. Credem c` efortul cultural f`cut de acest om merit` salutat
]i sprijinit de to\i aceia care conduc mai mult sau mai pu\in jude\ul V@lcea ]i, de multe
ori, o fac doar [n favoarea lor, ]i nu a lucrurilor cu care am putea s` ne m@ndrim. (D.D.)

Institutul Na\ional pentru Studii de
Opinie ]i Marketing - ISOMAR, a real-
izat în perioada 07-11.09.2006, un son-
daj de opinie pe baz` de chestionar, pe
un e]antion de 1147 persoane din 49
localit`\i urbane ]i 52 localit`\i rurale
din 40 de jude\e ]i municipiul
Bucure]ti.
Conform acestui sondaj, primele 5
institu\ii în care cet`\enii au încredere
sunt în ordine:

SONDAJ INSOMAR
1. Biserica;
2. Armata Român`;
3. Mass Media;
4. Jandarmeria Român`;
5. Pre]edin\ia României
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