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Totul a [nceput [n anul 1989 ]i se
va sparge, sper, [n 2010. Au fost 20
de ani de buim`ceal` ]i de explozie
a frustr`rilor acumulate de rom@ni [n
ultimele decenii de socialism. Atun-
ci, [n 1990, cei mai lucizi au fost tot
aceia care de\ineau informa\ia ]i ca-
re, de]i anatemiza\i de popor ]i de
media, s-au instalat [n scaunele pu-
terii imediat dup` ce [n mod primitiv
l-au asasinat pe Ceau]escu. Oculta a
[nceput s` func\ioneze imediat, poa-
te din fric`, poate de nevoie, poate
c` erau multe de f`cut. O minoritate
pestri\`, cu oameni ai Partidului ]i ai
Securit`\ii, din rangul doi, pentru c`
rangul unu era prea expus. Au [n-
ceput fr`\iile de tot felul, dar, conco-
mitent, ]i ho\iile. Ceea ce fusese p@-
n` atunci bun al [ntregului popor
avea s` devin` bun al lor, pentru c`
ei ]tiau ce are valoare, ce se poate
fura f`r` s` se vad`, ce vor str`ìnii s`
cumpere, ]tiau cum vor evolua
lucrurile. Semidoc\i, dar extrem de
]ire\i, ace]tia, care au format prima
ocult` rom@neasc` - revolu\ionarii -
]i-au continuat dansul pe ruinele
socialismului. Au descoperit repede
ce u]or se pot face banii, pentru c`
poporul se dedulcise la noul drog:

libertatea. L-au prostit pe bietul po-
por cum au vrut, i-au supt resursele
f`r` s` aib` vreun pic de remu]care.
Aveau informa\ia ]i re\elele de in-
formatori, a]a c` f`cut partidele, ca-
ritasurile, oamenii politici. Poporul
[nc` nu se trezise  din ame\eala de
dup` executarea Ceau]e]tilor. Apoi
au [nceput s` se certe ofi\erii [ntre ei
]i FSN-ul s-a spart. Nu cred [n teza
c` a existat o strategie de separare [n
vederea domina\iei ulterioare. Pur ]i
simplu ap`ruser` banii, interesele
comerciale, li se deschisese Lumea.
Atunci s-au f`cut jonc\iunile cu ofi-
\erii acoperi\i r`ma]i pe la posturi,
prin agen\iile comerciale sau defec-
ta\i [n timpul lui Ceau]escu. Atunci
s-a pus talpa pe grumazul |`rii, care
apas` azi din ce [n ce mai greu. A-
tunci ]i-au tr`dat militarii poporul,
pentru c` au considerat c` doar ei
sunt Ale]ii. Din acele vremuri, din
anii '90-2000 vine tot r`ul nostru de
ast`zi. Din l`comie, din prostie ]i
din tr`dare tot ceea ce mai era din
sistemul socialist a fost pr`duit. Da,
a\i [n\eles bine, nu au venit str`nii s`
ne fure |ara, au pr`duit-o tot ai
no]tri, care nu mai ascultau de nici o
comand`, ci doar de instinctele lor

de pr`d`tori. Au ap`rut partidele lor
de pr`d`tori, iar acum ]tim c` [ntre
PSD anilor 2000  ]i PDL-ul de azi
nu este nici o diferen\`. Aceea]i fer-
voare de a fura de la Stat, acolo unde
[]i [nfipseser` de mult` vreme a-
gen\ii. Nici PSD, nici PDL, nici
PNL, mai t@rziu, nu s-au g@ndit o
clip` la ceilal\i, nu au fost empatici,
ba, mai mult, au ap`sat ]i mai tare pe
grumazul oamenilor simpli. Nu au
fost capabili s` construiasc` un Sis-
tem. C@nd nu a mai r`mas nimic de
furat, au furat de la cei mai s`raci,
pentru c` ei se considerau deja de
drept divin, erau DREAPTA, erau
boga\ii, erau ale]ii neamului, privi-
legia\ii, castele, ocul\ii organiza\i [n
cluburi…}i ast`zi func\ion`m cu
sisteme fiscale socialiste, de]i noi
spunem c` suntem capitali]ti. }i
ast`zi diriguitorii resurselor sunt tot
fo]tii securi]ti de rang [nalt, [n\epe-
ni\i [n scaune, parc` pe vecie.

Dar s-au [n]elat, poporul i-a p`-
r`sit. Oamenii au preferat s` fie
slugi la al\ii dec@t la ei, le-au dat vo-
turi negative ]i i-au scos afar`. {nt@i
pe pesedi]ti, apoi pe liberali, cur@nd
pe pedeli]tii lui B`sescu. Poporul

`sta minunat a mai v`zut vechili ]i
arenda]i ca ace]tia care compun
clasa politic` rom@neasc`. Eu cred
c` poporul va c@]tiga pariul. Poporul
le va supravie\ui, pentru c` dup`
nem\i, ru]i, comisari ai sovietelor,
socialism, foamete, lipsa libert`\ilor
fundamentale, oculta rom@neasc` de
azi nu a putut s` inventeze nimic
nou. De fapt, nu avea cine s` inven-
teze, dac` te ui\i la ei, la Bucure]ti
sau [n fiecare jude\, to\i arat` ]i sunt
ni]te caricaturi. 

Un prost, oric@t ar fi de bogat, tot
prost va fi toat` via\a lui iar oamenii
vor striga dup` el:  "uite, [l vezi pe
`la, era prostul satului. Acum e
mare, la Partid, la Bucure]ti, la
jude\..."

Silviu Popescu

Opinia  mea          
Libanizarea Rom@niei (I)

Euro 4.16 RON
USD 3.35 RON
GBP 4.88 RON
CHF 2.91 RON
Aur 130.92 RON

Max.: 21 °C Min.: 11 °C
Ploaie slab`

}anse de precipita\ii: 670%
Umiditate maxim`: 73%

V@nt: 18 km/h din direc\ia VSV

VremeaBani/Aur
Secretariatul General al Guvernului a preg`tit o ordonan\` de urgen\` care prevede majorarea pragului pentru

achizi\ii directe de produse sau servicii de la 15.000 de euro la 50.000 ]i de la 40.000 de euro la 100.000 de euro
pentru fiecare achizi\ie de lucr`ri. „Autoritatea  contractant`  are  dreptul  de  a  achizi\iona  direct  produse,  servicii  sau
lucr`ri,  [n  m`sura  [n  care  valoarea  achizi\iei,  estimat`  conform  prevederilor  sec\iunii  a  2-aa  a  prezentului  capitol,
este  egal`  sau  mai  mic`  dec@t  echivalentul  [n  lei  a:

a)  50.000  euro,  pentru  fiecare  achizi\ie  de  produse  sau  de  servicii;
b)  100.000  euro,  pentru  fiecare  achizi\ie  de  lucr`ri", se arat` [n proiectul semnat de secretarul general al

Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu.

Liber la achizi\ii directe de 50.000-100.000 de euro

Transalpina se va

finaliza în noiembrie
Râmnicu Vâlcea, 31 mai /A-
gerpres/ - Drumul Na\ional 67
C, 'Transalpina', care leag` sta-
\iunea Rânca din jude\ul Gorj de
sta\iunea Obâr]ia Lotrului din
Vâlcea, traversând Masivul Pa-
râng, va fi finalizat în noiembrie
2010, a declarat, luni, pentru A-
GERPRES, Eugen M`nescu, di-
rectorul Sec\iei Drumuri Na-
\ionale Vâlcea.

'Se lucreaz`, în prezent, la te-
rasamente. În foarte scurt timp
va fi adus` o sta\ie de asfalt
chiar la Obâr]ia Lotrului. Dru-
mul porne]te din ora]ul gorjean
Novaci, trece prin Rânca, urc`
la aproape 2.500 de metri, co-
boar` la Obâr]ie în Vâlcea ]i
merge c`tre Sebe] - Alba. Este
de departe unul dintre cele fru-
moase trasee din România,
dep`]ind nu numai ca altitudine
Transf`g`r`]anul, dar poate
chiar ]i prin pitoresc', a afirmat
M`nescu.

Potrivit acestuia, cei 81 de
km ai drumului Sebe] - Obâr]ie
sunt aproape finaliza\i, la fel ]i
por\iunea Novaci - Rânca, r`-
mânând de terminat 26 de km pe
traseul Obâr]ie - Rânca.

Lucrarea este finan\at` de
Banca European` de Investi\ii ]i
cost` aproximativ 300 de milioa-
ne de euro.

În paralel, în jude\ul Vâlcea
se lucreaz` la reabilitarea ]i
asfaltarea drumului Obâr]ie -
Vidra.

De men\ionat c`, în zona
sta\iunii Obâr]ia Lotrului, va fi
construit` prima pârtie de schi
din jude\ul Vâlcea - pârtia
Mioarele - cu bani de la bugetul
de stat.

DN 67 C, 'Transalpina', este
premisa dezvolt`rii turismului în
aceast` zon` montan`, existând
un masterplan pe masa celor
cinci prefecturi - Vâlcea, Alba,
Sibiu, Hunedoara, Gorj - cu pri-
vire la crearea celui mai mare
domeniu schiabil din România în
Mun\ii Parâng.

Cooperare româno-

olandez` în domeniul

managementului

investi\iilor publice

v@lcene

Râmnicu Vâlcea, 31 mai
/Agerpres/ - Ministerul Finan\e-
lor Publice, prin Agen\ia Na\io-
nal` de Administrare Fiscal`,
organizeaz` luni ]i mar\i, la Cen-
trul Zonal Râmnicu-Vâlcea al
]colii de Finan\e Publice ]i Va-
m`, partea a doua a proiectului
de twinning 'Înt`rirea manage-
mentului finan\elor publice'.

'Proiectul Înt`rirea manage-
mentului finan\elor publice -
Sus\inerea activit`\ii Unit`\ii
centrale de armonizare a sis-
temelor de management finan-
ciar ]i control în cadrul
institu\iilor publice, organizat în
perioada 31 mai - 1 iunie, este
parte component` a planului de
perfec\ionare profesional` a
func\ionarilor pe anul 2010 ]i va
reuni 50 de reprezentan\i ai pri-
mariilor ]i a altor institu\ii pub-
lice din jude\ul Vâlcea.', a pre-
cizat Gheorghe Gogârnoiu,
directorul DGPF Vâlcea.

Cursul de perfec\ionare va fi
moderat de: Hans Stander, Hans
Jesse, Niek Ten Kate, Thierry
Meulenbroek, Werner Deenen,
auditori olandezi, ]i Eduard Dia-
coneasa, manager public, Unita-
tea de Politici Publice ]i Mana-
gementul Calit`\ii - Ministerul
Mediului ]i P`durilor.

Pre]edintele  Germaniei, Horst
Koehler a demisionat. Anun\ul a fost
f`cut într-o conferin\` de pres`, la
ora 14, la Berlin, la re]edin\a sa ofi-
cial`. Koehler a f`cut acest anun\ cu
ochii în lacrimi, al`turi fiindu-i
so\ia (foto).

Motivul demisiei au fost criticile

la adresa sa cu privire la participarea
Germaniei în Afganistan.

"Criticile  nu  au  absolut  nicio
justificare", a declarat Horst Koe-
hler, ale c`rui remarce despre anga-
jamentul militar german în Afga-
nistan au stârnit vii controverse,
pentru c` ar fi d`unat imaginii misi-

unii NATO.
Într-un inteviu acordat în week-

end unui post de radio, Koehler, fost
pre]edinte al FMI, declarase c`, o
\ar` precum Germania, care se ba-
zeaz` pe comer\ul exterior, trebuie
s` ]tie c` "în interven\ii militare de
urgen\` trebuie asigurate interesele
sale, precum rute comerciale libere,
precum prevenirea instabilit`\ii
regionale, care ar putea avea un
impact negativ asupra comer\ului,
locurilor de munc` ]i veniturilor".

Biroul lui Koehler a precizat c`
declara\iile f`cute pentru Deuts-
chlandradio Kultur s-au referit la
misiuni precum cea antipiraterie a
UE, dar întrebarea se referise în mod
clar la Afganistan. Pre]edintele Ger-
maniei vizitase trupele armatei din
Afganistan la 22 mai. Sondajele ara-
t` c` majoritatea germanilor se opun
misiunii armatei din Afganistan.

Fragmentul de interviu a fost di-
fuzat în bucl` la radio ]i televizor.

Koehler spunea de luni de zile c`
a venit momentul ca Germania s`
aib` o dezbatere în detaliu cu privire
la r`zboiul din Afganistan

Koehler a spus c` l-a informat pe
pre]edintele Bundersratului Jens
Böhrnsen de decizia sa. Social-de-
mocratul va prelua temporar prero-
gativele. Este pentru prima dat`
cand un pre]edinte demisioneaza în
timpul mandatului s`u. Koehler a
fost al nou`lea pre]edinte ales din
anul 1949. Fostul bancher a fost ales
în mai 2009 pentru un al doilea man-
dat.

Rolul pre]edintelui Germaniei
este unul ceremonial, pre]edintele
ac\ionând doar ca urmare a consi-
lierii legislativului.

În vârst` de 66 de ani, cu o atitu-
dine modest` ]i sportiv`, actualul
]ef al statului a ]tiut s` se fac` apre-
ciat de marele public. Celebritatea la

nivel na\ional al acestui fost înalt
func\ionar era aproape zero atunci
cînd a fost ales în fruntea statului, în
2004. "Care Horst?", se întreba
atunci cotidianul de mare tiraj Bild.
De atunci, Koehler a c`p`tat o sta-
tur` politic`, denun\ând de pild` sa-
lariile încasate de marii patroni sau
"monstrul" constituit, în opinia lui,
de pie\ele financiare sau, mai mul\
blocând legile pe care le considera
neconstitu\ionale. Pe scena interna-
\ional` a pus accentul pe parteneria-
tul cu Africa.

În Germania, pre]edintele este
ales de cei 612 deputa\i din Bundes-
tag (Parlamentul german), c`rora li
se adaug` un num`r egal de re-
prezentan\i ai celor 16 landuri pen-
tru formarea Adun`rii federale ger-
mane. Vor trebui deci 613 voturi
pentru ob\inerea majorit`\ii. Dac`,
dup` dou` tururi, nimeni nu atinge
acest prag, este organizat un al
treilea tur, iar cine se claseaz` pe
primul loc este declarat înving`tor.

Pre]edintele Germaniei a demisionat pentru c` 
i-au fost criticate declara\iile

Institu\iile v@lcene conduse de PDL 
n-au avut voie la grev`

Din 900 de profesori v@lceni, 500 au fost [n grev`; la Spitalul Jude\ean de Urgen\`, angaja\ii din sistemul sanitar au organizat un miting (pagina 3)

Cel mai înalt parc eolian
din România - 
în Mun\ii Lotrului, 
la 2.000 m altitudine

Râmnicu Vâlcea, 31 mai A-
gerpres/ - Un parc eolian care va
num`r` între 60 ]i 100 de turbine va
fi construit în Mun\ii Lotrului la o
altitudine de 2.000 de metri, de o
firm` spaniol`, a declarat, pentru
AGERPRES, Mihai Ple]eanu, refer-
ent de specialitate la Inspectoratul
Teritorial pentru Regim Silvic ]i de
Vân`toare Vâlcea.

'Este un proiect ambi\ios, o coope-
rare între o firm` din Capital` ]i o
firm` din Spania. Proiectul propriu-
zis a debutat în urm` cu un an când
au montat instala\ii pentru m`sur`-
tori anemometrice. În luna august
vor începe lucr`rile, în sensul c`
vor monta între 60 ]i 100 de turbine
eoliene la o altitudine medie de
2.000 de metri, între culmea Repezi
(1800 m) ]i vârful Frato]teanu
(2100 m) din mun\ii Lotrului, pe te-
ritoriul localit`\ii Malaia', a preci-
zat Ple]eanu.

Potrivit acestuia, fiecare turbin` are
o valoare de aproximativ 2 milioane
de euro ]i o putere medie de 1,5
MW ]i va fi cel mai înalt parc eolian
din România.


