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Totul a pornit
în decembrie...
VALER CHIOREANU

E

venimentele petrecute dupã
alegerile din anul trecut
demonstreazã cã Traian Bãsescu a
complicat teribil situaþia României, prin
nerespectarea rezultatelor scrutinului
(cîºtigat de PSD), ignorarea majoritãþii
parlamentare constituitã în jurul fostului
partid de guvernãmînt, impunerea unui
guvern liberalo-pedist, pe care a altoit
trãdãrile UDMR ºi PUR. Nu am nimic cu
Cãlin Popescu Tãriceanu. Dimpotrivã,
consider cã liderul liberalilor are merite
mari în încercarea de a menþine în
România o viaþã politicã apropiatã de cea
normalã, rezistînd presiunii constante
exercitatã asupra sa ºi a partidului de
Traian Bãsescu ºi, implicit, de partidul
prezidenþial condus de Emil Boc. Nefiind
sprijinit de o majoritate parlamentarã
consolidatã, premierul n-a reuºit, decît
parþial, sã-ºi impunã punctul de vedere.
Astfel cã activitatea forului legislativ a
fost dominatã de încercãrile disperate de
a demonstra cã, de fapt, coaliþia
guvernamentalã este cea care face legea,
nu aceea care a cîºtigat alegerile ºi a fost
înlãturatã de la putere prin voinþa arbitrarã
a preºedintelui Bãsescu. De fapt, în afara
cîtorva legi discutate ºi votate, parlamentul
nu a fãcut altceva decît sã piardã vremea,
în dorinþa acerbã a liderilor politici de a
impune noi regulamente de funcþionare a
celor douã Camere, care sã convinã noii
Puteri. Misiune aproape imposibilã, dupã
cum s-a vãzut pînã acum. La fel de dificilã
ar putea sã fie ºi încercarea de a-i schimba
pe preºedinþii consiliilor judeþene
pesediºti, aleºi pe baze democratice la
sfîrºitul anului trecut.
Aceasta este situaþia în momentul în
care preºedintele Comitetului Parlamentar
Mixt Uniunea Europeanã-România, Guido
Podesta, avertizeazã autoritãþile române
continuare în pagina a 16-a
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Vestigiile romane din Piaþa Unirii

Boros - un adversar
sincer ºi consecvent.
Dar Piso?

Referindu-se la incidentul petrecut
marþi la Cluj, cînd viceprimarul
Boros Janos a dispus acoperirea cu
pãmînt a vestigiilor romane din Piaþa
Unirii, secretarul stat în Ministerul
Culturii ºi Cultelor, dr. Virgil ªtefan
Niþulescu, a declarat ieri dimineaþã
pentru Adevãrul de Cluj: Cred cã
a fost o acþiune pripitã a Primãriei,
care nu cunoaºte procedurile în
cercetarea arheologicã. Mai este
nevoie de circa douã sãptãmîni pentru
prezentarea raportului la Comisia
Naþionalã de Arheologie ºi validarea
acestui raport. Apoi, Comisia este
singura îndreptãþitã sã hotãrascã ce
se va întîmpla mai departe cu
vestigiile descoperite, dacã vor fi sau
nu conservate in situ.
Fãrã a dori neapãrat sã-l contrazic
pe dl secretar de stat, îmi permit sã
cred cã dupã 11 ani de cînd au fost
începute cercetãrile arheologice în
Piaþa Unirii ºi date fiind scandalurile
anilor 90, Primãria cunoaºte foarte
bine legile arheologiei. Iar dacã
acþiunea a fost a Primãriei sau strict
a d-lui Boros ne vom lãmuri, poate,
abia dupã întoarcerea d-lui Boc din
America sau poate peste 50 de ani
sau poate niciodatã. Pînã una-alta
însã, o serie de lucruri rãmîn absolut
evidente, ºi am sã le punctez ca atare.
1. Dl Boros este unul dintre
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Biroul Permanent
al Senatului a
aprobat un buget
mai mare decît
cel recomandat
de Guvern

reprezentanþii UDMR care s-au
opus, încã din 1994, efectuãrii
cercetãrilor arheologice în Piaþa
Unirii. A participat la manifestãrile
organizate de etnicii maghiari pentru
a împiedica deschiderea ºantierului

continuare în pagina a 16-a
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Viceprimarul Boros Janos:

Îl aºteptãm pe Emil Boc
ºi sperãm cã va arunca el
prima lopatã de pãmînt
Primarul Emil Boc m-a rugat sã
nu mai astup gropile arheologice din
centrul oraºului ºi mi-a spus cã a
primit telefoane de la Bucureºti care
îi semnalau cã la Cluj este agitaþie.
ªi mi-a mai spus cã a fost informat

Foto: I. PETCU

arheologic. Împreunã cu ceilalþi
consilieri UDMR ºi PNÞCD, în
nume propriu au dat în judecatã
Muzeul Naþional de Istorie a

cã SRI a semnalat posibilitatea unui
pericol interetnic, a declarat, ieri,
în cursul unei conferinþe de presã
viceprimarul Clujului, Boros Janos.
Acesta dispusese, marþi,
M. TRIPON acoperirea cu pãmînt a sitului
continuare în pagina a 7-a
arheologic aflat în apropierea

bisericii romano-catolice Sfîntul
Mihail, din centrul oraºului, ale
cãrui sãpãturi au suscitat de-a lungul
ultimilor 11 ani aprigi dispute, atît
între cetãþenii simpli, cît ºi între
politicieni, ºi mai cu seamã între
peuneriºti, peremiºti ºi udemeriºti.
Viceprimarul Boros Janos susþine
cã existã bazã legalã pentru
astuparea gropilor, care sînt o
ruºine pentru Cluj. Acesta a
explicat cã sîmbãta trecutã, înainte
de a pleca pentru zece zile în
America, primarul Emil Boc i-a
delegat toate competenþele, cu
excepþia autorizãrii de noi
construcþii. I-am amintit primarului,
sîmbãtã, cã autorizaþia pentru
sãpãturile arheologice din centrul
Clujului a expirat la 30 septembrie,
iar el mi-a zis cã, din moment ce
mi-a delegat competenþele, sã
rezolv, a declarat Boros Janos.
"Groapa" nu a mai fost astupatã
deoarece viceprimarul a primit un
telefon de la Boc.
Nu a fost vorba de nici o
somaþie. Pur ºi simplu am vrut sã
respectãm dorinþa primarului, care
a spus sã mai aºteptãm pînã la
clarificarea situaþiei. Noi sperãm ca
Silvia STANCIU
continuare în pagina a 7-a

Ioan Irimie a fost debarcat din funcþia de ºef al DNA Cluj
Secþia de procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) a
aprobat, marþi seara, destituirea
procurorului Ioan Irimie din funcþia
de ºef al Serviciului Teritorial Cluj
al Departamentului Naþional
Anticorupþie (DNA). Decizia a fost
luatã la propunerea procurorului
general al DNA, Daniel Morar,
dupã ce a constatat cã în cursul
acestui an, serviciul anticorupþie
condus de procurorul Irimie nu a
finalizat nici un dosar de corupþie

"Principiul dominoului"
cu maºini în plin centrul oraºului
Un accident de circulaþie
deosebit de grav a avut loc, ieri,
în jurul orei 10, în plin centrul
Clujului, la intersecþia strãzii
Gh. Dima cu strada Avram Iancu,
în urma cãruia au fost avariate
nu mai puþin de nouã maºini, iar
douã persoane au suferit rãni
grave. Evenimentul rutier a fost
cauzat de un camion încãrcat cu
nisip care a rãmas fãrã frîne, în
timp ce cobora strada Gh. Dima.
Reprezentanþii Poliþiei Rutiere
Cluj au declarat cã autocamionul
înmatriculat CJ-10-CFM, la
volanul cãruia se afla R.B., de
45 de ani, a avut o defecþiune
tehnicã la sistemul de frînare,
intrînd într-un autoturism
Trabant care era staþionat la
S.P.

Investitorii germani
protesteazã
împotriva legislaþiei
din România

cu rechizitoriu de trimitere în
judecatã.
De asemenea, Secþia procurori a
CSM a mai decis, în cadrul aceleiaºi
ºedinþe, eliminarea din DNA Cluj a
procurorului Nicolae Pãºcuþ,
acestuia fiindu-i aprobat transferul
la Parchetul de pe lîngã Tribunalul
Sãlaj. CSM a aprobat marþi transferul
altor cinci procurori propuºi pentru
revocare de ºeful DNA.
Daniel Morar a declarat, marþi, cu
ocazia ºedinþei CSM, cã propunerile

de revocare din funcþii nu au fost
influenþate politic, fiind acte de
voinþã personalã ale procurorilor în
cauzã, ca urmare a instrumentãrii
unui volum nesatisfãcãtor de dosare
ºi absenþei dosarelor de mare
corupþie în cazul procurorilor cu
funcþii de conducere.
Procurorul nu trebuie sã stea sã
îi aducã cineva dosare. Procurorul
trebuie sã caute, sã meargã dupã
caz, a precizat Morar.
C. PURIª

Cu ochii pe ei la cererea lor:

Administraþia fiscalã între micile
cadouri ºi marea încredere
În perioada 13-22 septembrie,
Centrul de Sociologie Urbanã ºi
Regionalã (CURS) a realizat, la
nivel naþional, un sondaj de opinie
privind imaginea ºi calitatea
serviciilor Agenþiei Fiscale,
structurã din cadrul Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF) care se ocupã cu
segmentul impozite ºi taxe.
Sondajul a fost realizat, cu
finanþare europeanã, la însãºi
comanda ANAF în cadrul
programului PHARE. Sondajul,
primul de acest fel, a cuprins un
eºantion de 2.300 de persoane ºi
este considerat reprezentativ pentru
contribuabilii, persoane fizice ºi
juridice, care intrã direct în contact
cu administraþiile fiscale. Potrivit

datelor din sondaj, contribuabilii
apreciazã în proporþie de 57,3% cã
serviciile fiscale s-au îmbunãtãþit în
ultimele 12 luni, în timp ce 35,7%
considerã cã nu au avut loc
schimbãri pozitive majore. O altã
proporþie, de 2,1%, observã o
înrãutãþire a serviciilor, iar 4,9%
dintre cei chestionaþi nu pot face
aprecieri. În ceea ce priveºte
aºteptãrile contribuabililor, 72,1%
considerã cã peste un an calitatea
serviciilor se va îmbunãtãþi, în timp
ce 20,2% apreciazã cã situaþia va
rãmîne la fel. De asemenea, 2,2 %
apreciazã cã lucrurile se vor
înrãutãþi, iar 5,6% nu au formulat
o opinie.
Beniamin PASCU
continuare în pagina a 13-a
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Diverse
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4. Spre deosebire de alþii care
s-au implicat în problema
sãpãturilor, dl Boros a fost
întotdeauna constant în
declaraþii: a vrut, dacã nu
stoparea începerii acestora,
atunci mãcar acoperirea
vestigiilor. Acelaºi lucru nu se
poate spune întotdeauna despre
dl Piso, ºi cîteva luãri de poziþie
ale acestuia, consemnate de-a
lungul anilor în presã ºi în
diverse acte, o demonstreazã cu
prisosinþã. Iatã:
Personal, nu aº fi iniþiat
sãpãturile din centru, dar dacã
odatã au fost începute, ele
trebuie terminate, mai ales cã
rezultatele ºtiinþifice sînt foarte
interesante. (Adevãrul de Cluj,
16 mai 1997)
În ceea ce priveºte Piaþa
Unirii, aici rezultatele sînt
promiþãtoare, dar într-adevãr
neconcludente. (Adevãrul de
Cluj, 16 iunie 1997)
Ceea ce am gãsit pînã acum
este valoros din punct de vedere
ºtiinþific, dar ca aspect nu poate
intra în concurenþã cu
frumuseþea ºi armonia Pieþei
Unirii. (Adevãrul de Cluj,
16 iunie 1997)
În Piaþa Unirii, sãpãturile din
zona dezvelitã cu patru ani
înainte au fost încheiate la
sfîrºitul anului 1998. Ele au
adus multe noutãþi privitoare la
începuturile oraºului roman (...).
Ruinele constau în general din
fundaþii de ziduri nu suficient
de spectaculoase pentru a fi
restaurate ºi expuse publicului.
Excepþie face o micã suprafaþã
(10 - 12 mp) de lîngã trotuar,
în dreptul Librãriei Universitãþii
(cea pe care intenþiona dl
Boros sã o acopere marþi n. n.!). Aici existã o porþiune
mai bine pãstratã de zid cu
ancadramentul unei uºi ºi care
ar putea fi restauratã ºi pãstratã
apoi sub un material
transparent, aºa cum se
procedeazã în multe situaþii
asemãnãtoare în Occident. Aº
mai propune apoi ca în colþurile
de sud-est ºi de sud-vest ale
parcului sã fie expuse cîte o
coloanã ºi cîte o altã piesã
arhitectonicã dintre cele
descoperite în piaþã. (...) Restul
ruinelor nu mai pot fi lãsate în
voia intemperiilor (...). (Adresa
nr. 106/1.02.1999 cãtre
Primãria
Municipiului
Cluj-Napoca)
Vã anunþãm oficial cã
sãpãturile arheologice iniþiate de
Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei în Piaþa Unirii ºi
în Piaþa Muzeului au fost
încheiate la sfîrºitul anului
1998. Deoarece ele au fost
efectuate pe domeniul public, vã
rugãm sã ne eliberaþi autorizaþia
pentru astuparea lor. (Adresa
nr. 344/17.03.1999 cãtre
Consiliul
Municipiului
Cluj-Napoca)
Din punctul nostru de
vedere, sãpãtura în suprafeþele
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Adevãrul de Cluj

Boros - un adversar sincer
ºi consecvent. Dar Piso?
Transilvaniei, cerînd anularea
autorizaþiei de executare a
sãpãturilor arheologice din
centrul Clujului (dosar 4.173/
1994, Tribunalul Judeþean
Prahova). Negînd toate
evidenþele (avize, aprobãri,
constatãri ale unor comisii de
anchetã ale Ministerului Culturii
etc) a susþinut întotdeauna cã
sãpãturile din Piaþa Unirii ar fi
ilegale (acest lucru l-a repetat
ºi ieri).
2. Extrem de constant în grija
de a astupa odatã groapa de
lîngã Matei Corvin ºi cu data
încheierii sãpãturilor de anul
acesta bine fixatã în minte, dl
Boros a vizitat sîmbãtã,
1
octombrie,
ºantierul
arheologic din Piaþa Unirii. A
fost prima sa vizitã acolo, în
aceastã campanie arheologicã, ºi
ea s-a datorat unei singure
curiozitãþi: e gata? se poate
astupa? Sigur, rãspunsul
arheologilor a fost cã ei mai au
de lucru cîteva zile, iar în ceea
ce priveºte astuparea, Comisia
Naþionalã de Arheologie este
cea care trebuie sã decidã.
3. În tentativa sa de a acoperi
sãpãturile din Piaþa Unirii dl
Boros a declarat presei cã are
aprobarea...
conducerii
Muzeului Naþional de Istorie a
Transilvaniei, adicã a domnilor
Piso ºi Rotea. La ora 16 însã,
dl Piso dãdea ziariºtilor de
înþeles cã... nu e tocmai aºa, cã
dl Boros n-ar fi înþeles tocmai
bine ºi cã din punctul sãu de
vedere, gropile pot fi,
bineînþeles, astupate, dar numai
dupã prezentarea raportului
CNA.
Ce e putred aici? Pãi, iaca:
Dupã ce lucrãtorii de la
RADP îºi începuserã deja treaba
(ºi ei n-o putuserã începe de
capul lor!), arheologilor care
sapã în Piaþa Unirii le-a fost
adus la cunoºtinþã de cãtre
directorul Mihai Rotea cã...
sãpãturile urmeazã sã fie
astupate dupã-amiazã. Ambii
arheologi susþin cã n-au fost
consultaþi de conducerea
muzeului
în
privinþa
oportunitãþii sau neoportunitãþii
acestui act. ªeful ºantierului, dr.
Dorin Alicu (aflat la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa) declarã
ºi el cã hotãrîrea de a se astupa
sãpãturã i-a fost adusã la
cunoºtinþã de dr. Mihai Rotea.
Putea, oare, Mihai Rotea
(specialist în Preistorie!), sã
decidã fãrã acordul d-lui Piso,
director general ºi romanist,
astuparea vestigiilor romane?
Date fiind procedurile
arheologice la care face dr.
Niþulescu referire, este posibil
ca tocmai directorii Muzeului
Naþional de Istorie a
Transilvaniei sã nu ºtie cã o
sãpãturã arheologicã nu se
acoperã la bunul plac al cuiva?
Cã are ºi CNA un cuvînt de
spus aici?

1926 - S-a nãscut Lajos Demeny.

Îl aºteptãm pe Emil Boc
ºi sperãm cã va arunca el
prima lopatã de pãmînt
urmare din pagina 1

deschise este terminatã ºi în
afarã de o micã porþiune, la
marginea trotuarului dinspre
Librãria Universitãþii, care va fi
restauratã, se poate acoperi
(Adevãrul
de
Cluj,
30 decembrie 1999)
Prin prezenta solicitãm
eliberarea certificatului de
urbanism pentru continuarea
activitãþii
pe
ºantierul
arheologic Piaþa Unirii din
Cluj-Napoca, în vederea
cercetãrii ºi consolidãrii
vestigiilor descoperite pînã în
prezent. Suprafaþa vizatã
include casetele deschise ºi
intervalul adiacent, conform
planului de situaþie anexat.
(Adresa nr. 487/14.04.2000
cãtre Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca,
Serviciul
Urbanism
ºi
Amenajarea Teritoriului)
(O adresã a preºedintelui
Comisiei Naþionale de
Arheologie, Alexandru Barnea,
din 19.05.2000 - nr. 661/
6.06.2000 -, cãtre dl Piso, spune
însã: Urmare a solicitãrii dvs.
din 15.05.2000, în legãturã cu
astuparea
sãpãturilor
arheologice din Cluj, Piaþa
Unirii...)
Noi nu avem neapãrat
intenþia de a astupa, ci de a
judeca aceste sãpãturi dupã
rezultate, ºi mai ales în
perspectivã. Problema nu este
astuparea sau neastuparea
sãpãturilor. (...)
Da, intenþionam sã le astup
pe cele deschise (...) ªi am fost
de pãrere (...) cã trebuie astupate
sãpãturile deschise ºi continuate
cercetãrile, în vederea studierii
oraºului roman ºi a cãutãrii de
soluþii pentru restaurare. (...) ªi
chiar aveam de gînd ca la nord
de suprafaþa de pe partea vesticã
sã dezvelim ºi sã conservãm o
curte pavatã cu lespezi de calcar
ºi mãrginitã de o colonadã, pe
care se mai aflã, parþial, bazele
de coloane. (curtea în cauzã a
fost dezvelitã în 2005 - n. n.)
(... ) Problema sãpãturilor din
centru nu este dacã trebuie sau
nu sã fie acoperite, ci cine sã
hotãrascã acest lucru: specialiºtii
sau amatorii? - prin amatori
înþelegîndu-i în primul rînd pe
oamenii politici care cautã sã
menþinã o stare tensionatã în Cluj.
(...) Eu vreau sã continuu

sãpãturile. ªi am fãcut un
proiect, eu l-am fãcut, de
continuare a sãpãturilor.
(Adevãrul de Cluj, 27-28,
29 ianuarie 2001)
Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei urmeazã sã reia
sãpãturile în perioada 18 iunie 30 octombrie 2001. În acest sens
vã rugãm sã ne eliberaþi
autorizaþia de construcþie în
vederea începerii lucrãrilor.
(Adresa nr. 474/18.06.2001 cãtre
Primãria Municipiului ClujNapoca, Serviciul Urbanism)
Dupã ce ºantierul arheologic
din Piaþa Unirii mai mult n-a
funcþionat (2001 - 2004), în
2005, la dezbaterea publicã
iniþiatã de primarul Emil Boc dl
Piso a fost unul dintre cei mai
aprigi susþinãtori ai importanþei
descoperirilor din Piaþa Unirii ºi
ai necesitãþii continuãrii
cercetãrilor. Marþi însã, dl Boros
susþinea cã are aprobarea d-lui
Piso sã astupe sãpãtura ºi cã de
la domnia sa ºtie cã descoperirile
nu sînt importante. Pe de altã
parte, s-au vãzut declaraþiile din
aceeaºi zi, dupã amiazã, ale
d-lui Piso.
5. Hotãrîrea de a se acoperi
sãpãtura nu a fost anunþatã
presei ºi opiniei publice nici de
Primãrie, nici de conducerea
muzeului. Practic, dl Boros ºi,
probabil, directorii muzeului au
vrut sã punã clujenii în faþa unui
fapt împlinit, chiar dacã acesta
ar fi fost ilegal. Mai mult decît
atît, astuparea sãpãturilor urma
sã se facã în momentul în care:
primarul municipiului ºi
viceprimarul PNL-ist erau
plecaþi în America; preºedintele
Consiliului Judeþean era plecat
în Belgia, la conducerea CJ
fiind, în acel moment, doar cei
doi vicepreºedinþi maghiari;
prefectul era antrenat într-o serie
de acþiuni cu primarii din
comunã; secretarul de stat pe
probleme de patrimoniu din
MCC tocmai plecase în
concediu, ministrul Culturii se
pregãtea pentru plecarea în
Franþa etc. etc. etc. Poate cã nu
sînt decît simple coincidenþe. De
11 ani însã, de cînd urmãresc
evoluþia evenimentelor legate de
Piaþa Unirii, mi-e cam greu sã
cred cã, aici, se mai petrece ceva
din întîmplare".

la întoarcerea lui sã se decidã
astuparea gropii, iar Boc sã
fie cel care aruncã prima
lopatã de pãmînt. Oricum,
ceva trebuie fãcut cu groapa
asta, iar noi nu vrem sã fim
pãrtaºi la încãlcarea legii.
Autorizaþia de construire a
expirat la 30 septembrie. Am
auzit cã Bãrbulescu (n. red. preºedintele Consiliului
Naþional de Arheologie) a
protestat pe marginea gropii
cã astuparea este ilegalã.
Arheologii au avut 11 ani sã
tot sape. ªi pe urmã sãpãturile
astea au fost fãcute, de-a
lungul anilor, fãrã nici un
plan, fãrã cap, de mercenari
de-ai lui Funar, care nu vroia
decît sã fie cît mai multe
gropi în faþa statuii lui Matyas
Kiraly (n. red. - Matei
Corvin), a mai spus Boros
Janos.
La rîndul sãu, preºedintele
UDMR Cluj, Laszlo Attila, a
spus cã la Cluj Coaliþia
funcþioneazã ºi nu este în
pericol de destrãmare, dar
avînd în vedere cã unul dintre
lideri lipseºte, (n. red. - Boc
este ºi preºedintele PD Cluj),
ar fi mai bine sã se aºtepte ºi
întoarcerea sa pentru
rediscutarea lucrurilor. Dar
ieri (marþi) am avut de-a face
la Cluj cu o lipsã de autoritate
a autoritãþii locale, care avea
temei legal pentru astuparea
gropii. Nouã ni se pare de

domeniul
ºtiinþificofantasticului ce s-a întîmplat.
ªi nu putem fi de acord nici
cu faptul cã s-a vehiculat cã
la Cluj ar fi un conflict
interetnic. Piaþa Unirii e o
piaþã publicã, care aparþine
tuturor, iar dacã Emil Boc nu
este în oraº, asta nu înseamnã
cã oraºul trebuie sã
paralizeze, a spus liderul
UDMR Cluj.
În acelaºi context,
viceprimarul Boros a spus cã
nu este de acord cu
speculaþiile presei, potrivit
cãrora Boc l-ar fi aruncat pe
el în groapa cu lei. Nu sînt
de acord cu faptul cã Emil
Boc a premeditat toatã chestia
sau cã a fost laº, cum scriu
unii. Aºa a fost sã fie, s-a
întîmplat ca el sã fie plecat în
America.
Viceprimarul a mai spus cã,
dacã Consiliul Naþional de
Arheologie ar considera cã
piaþeta romanã trebuie
amenajatã, atunci Ministerul
Culturii ºi Cultelor sã dea ºi
banii necesari, pentru cã
municipalitatea are alte
îndatoriri, nu sã facã
construcþii subterane. Noi am
considerat cã situl trebuie
astupat pentru cã, aºa cum a
spus ºi conducerea muzeului,
nu s-au fãcut descoperiri de
valoare, iar partea în care se
aflã piaþeta ar trebui
conservatã, cã vine iarna ºi se
distruge.

Adrian Iorgulescu - în vizitã oficialã
la Paris

Ministrul Culturii ºi
Cultelor, domnul Adrian
Iorgulescu, însoþit de doamna
Delia Mucicã, secretar general
al MCC, efectueazã o vizitã
oficialã la Paris în perioada
5-7 octombrie 2005. Vizita se
deruleazã în contextul anului
francofoniei.
Ziua de ieri a fost rezervatã
unei întrevederi cu E.S. dl
Sabin Pop, ambasadorul
României în Franþa, ºi
inaugurãrii, împreunã cu
ministrul francez al Culturii
ºi Comunicaþiilor, Renaud
Donnedieu de Vabres, a
Tîrgului Internaþional de Artã
Contemporanã (Porte de
Versailles). Potrivit unui
comunicat de presã al MCC,
remis redacþiei noastre, astãzi,
6 octombrie, ministrul
Culturii se va integra în
delegaþia oficialã a primului
ministru Cãlin Popescu
Tãriceanu. Pe agenda zilei
figureazã întîlniri cu doamna
Mariani-Ducray, directoarea
Direcþiei Muzeelor Franþei

(DMF) din Ministerul Culturii
ºi Comunicãrii francez, la
centrul ministerului, cu
doamna Monique Veaute,
comisarul
Festivalului
Culturilor Francofone de la
Paris 2006 (la Centrul
Internaþional de Conferinþe
Paris) ºi cu domnul Michel
Clement, directorul Direcþiei
Arhitecturii ºi Patrimoniului
din MCC francez. Seara,
delegaþia românã va participa
la dineul oferit de Camera de
Comerþ ºi Industrie FrancoRomânã, organizat la hotelul
Georges
V.
Vineri
7 octombrie, domnul Adrian
Iorgulescu va face parte din
delegaþia primului ministru
care va participa la dejunul
oferit la Palatul Matignon de
primul ministru francez,
Dominique de Villepin.
Ministrul Culturii ºi
Cultelor,
dl
Adrian
Iorgulescu, va reveni în þarã
cu aeronava primului
ministru.
M. TRIPON

Premiile anuale BCR au fost decernate academicianului Anghel Ruginã ºi profesorului Vitalie Belousov

Banca Comercialã Românã a
decernat premiile BCR Perseverenþã în Excelenþã 2005, laureaþii acestei a patra
ediþii a premiilor BCR fiind
academicianul Anghel Ruginã ºi
prof . univ. dr . ing. Vitalie
Belousov. Premiul Perseverenþa
în Excelenþã instituit de BCR în

decembrie 2001, este menit sã
evidenþieze constanþa în
performanþã. BCR este, pînã
acum, singura companie din
România ºi printre puþinele din
lume care acordã un astfel de
trofeu. Acesta este reprezentat de
o sculpturã din sticlã creatã de
renumitul artist plastic Alexandru

Ghilduº, acesta fiind însoþit ºi de
un premiu în bani, de circa 100
de milioane de lei. Profesorul
Anghel Ruginã este unul dintre
cei mai cunoscuþi economiºti
români de talie internaþionalã,
care ºi-a început activitatea în
cadrul Bãncii Naþionale a
României. Anghel Ruginã a

studiat cu profesori de economie
de renume internaþional, predînd
cursuri de economie la mai multe
universitãþi din SUA. Anghel
Ruginã este membru al
Academiei Româno-Americane
de ªtiinþe ºi Arte ºi a primit la
Congresul de la Montreal
Diploma de onoare a acestei

academii. A scris numeroase
lucrãri de specialitate.
Profesorul universitar doctor
inginer Vitalie Belousov deþine
peste 120 brevete de invenþie în
þarã ºi în strãinãtate (pentru mai
mult de 100 de invenþii), cu
lucrãri brevetate în Statele Unite,
Germania, Franþa, Italia ºi Elveþia,

stabilind, în 1993, un adevãrat
record: la Salonul mondial
Eureka de la Bruxelles, unde a
prezentat 10 lucrãri toate
medaliate cu aur. Este un membru
al Academiei de ºtiinþe tehnice
din România ºi preºedinte al
Comisiei de inventicã a
Academiei Române.

