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Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

DACIANA SÅRBU: „Glumele [i specula]iile cu ou`le
lui N`stase sper s` le gust`m mai tîrziu“
Hello,
Sir, s\nt Daciana
Nu-s nici lady, nici Diana
De mic` pupam icoana
C\nd c\nta tati \n strana
De acum, \l doare rana
C` a vrut s-aduc` hrana
Din v\natul cel cu blana
Hello, Sir, s\nt Daciana.

De dup` Cr`ciun încoace, secretarul de stat Daciana Sårbu î[i petrece
Rep.: Participan]ii, N`stase,
zilele în spital. Ilie Sårbu, tat`l ei [i ministrul împu[cat al Agriculturii, Talpe[, politicienii, nu [i-au
a ie[it din faza critic`. Dar tot în reanimare st`. Daciana Sårbu, prin- asumat aceast` întîmplare.
D.S.: Nu [tiu ce au gîndit. A
tre presari, zvonuri [i glume.

Reporter: {ti]i adev`rul despre vîn`toare?
Daciana Sârbu: {tiu c` s-a
împu[cat.
Rep.: Dar de unde [ti]i c` n-a
fost împu[cat?
D.S.: {tiu ce mi-a spus el.
Dac` în 27 de ani nu m-a min]it,
presupun c` nu avea nici un interes s-o fac` acum. Oricum, adev`rul este relativ [i ceea ce m-a
interesat a fost ceea ce a fost
dup`.
Rep.: Cum adic` adev`rul e
relativ?
D.S.: Era important s` [tiu ce
s-a întîmplat, dar nu mi-am
imaginat c` a fost un complot,
sau c` l-au împu[cat terori[tii.
Are o pasiune, ca toate pasiunile,
aceasta te cost`, fizic, moral... a
fost un accident pîn` la urm`.
Rep.: Un accident prostesc al
unui om care [tia s` vîneze.
D.S.: Facem gre[eli oricît de
profesioni[ti sîntem [i pl`tim
pentru acestea.
Rep.: Scenariile din media
au mers departe. Cum e posibil
ca de la o distan]` a[a de mic` s`
nu zboare ministrul în aer?
D.S.: ~sta-i talentul românului în a exagera. Pîn` la urm`
este omul Sårbu cu suferin]a lui.
Nu sînt expert`, nu am f`cut trasee, calcule, dar cred c` el mi-a
spus adev`rul.
Rep.: În absen]a unor dovezi

sau ie[iri oficiale, a fost un spectacol al presei.
D.S.: A fost de neimaginat.
Pîn` la urm`, important nici nu
mai e accidentul, ci scenariul.
Sigur, era demnitar. Dar a f`cut
un lucru ce-l f`cea de multe ori,
iar accidentul a fost în concediu.
Deci, era om ca to]i oamenii.
Rep.: A]i fost dus` de nas ca
[i presarii?
D.S.: Prima oar` mi s-a spus
c` a fost împu[cat. Apoi, am vorbit cu el [i el mi-a spus în ce zon` era rana. {i m-am mai lini[tit
în aceast` faz`, fiindc` am vorbit cu el. Spre mul]umirea mea,
am reu[it s`-l ]in departe de toate
scenariile posibile [i s`-mi p`strez calmul. Fiindc` s-a ajuns în
a[a hal încît s` mi se publice interviuri pe care nu le-am dat. Dar
asta e, ca persoan` public`, acestea sînt riscurile. Fiecare alic`
din piciorul tat`lui meu venea,
conform ziarelor, dintr-o alt`
pu[c`: ori Talpe[, ori N`stase. A
fost un spectacol ce m-a afectat.
Rep.: Dar acest spectacol n-a
pus la îndoial` spusele tat`lui
dumneavoastr`?
D.S.: Eu cu tat`l meu am o
rela]ie special` [i nu i-am pus
niciodat` la îndoial` spusele.
Pentru mul]i aceste detalii erau
mai importante decît starea lui.
Pentru mine era important`
starea lui.

fost mai important` starea lui [i
nu declara]iile de pres`. Era un
lucru pe care-l f`ceau în mod
obi[nuit.
Rep.: Obi[nuit, dar sportul e
elitist!
D.S.: Nu e adev`rat, cine are
aceast` pasiune, o practic`.
Rep.: N`stase a impus-o ca,
vezi, dom’le, blazon.
D.S.: Dac` n-a vînat Constantinescu, nu cred c` vîn`toarea a fost inventat` dup` 2000. E
pasiunea lor. Tat`l meu mergea
cu tat`l lui la vîn`toare. Nu po]i
s`-i repro[ezi c` prietenii [i colegii de partid au o pasiune [i c`
au ales un anume moment de recreere.
Rep.: Nici acum nu au ie[it
în fa]` s` spun`: dom’le, s-a întîmplat!
D.S.: A spus tat`l meu, e suficient. Cu to]ii erau acolo pentru un lucru obi[nuit pentru ei [i
cred c` au voie s` nu fie tra[i la
r`spundere pentru lucruri obi[nuite... nu era nimic ascuns, nu
erau în ilegalitate.
Rep.: Dar l-au luat cu elicopterul, m`car?
D.S.: Nu, a fost transportat la
Tîrgovi[te pentru primele îngrijiri, apoi adus cu ambulan]a
pîn`-n Bucure[ti. Nu la Los Angeles.
Rep.: A fost tratat ca un ministru?
D.S.: Sîntem oameni, în fa]a

Daciana, fata popii Sârbu, prezent\ndu-[i scrisorile de acreditare
\n fa]a unui diplomat care seam`n` cu Victor Ponta
lui Dumnezeu nu avem nici un
atu. El [i acum este în reanimare, pîn` la refacere.
Rep.: A vînat de Cr`ciun, în
zilele alea cînd doar Ceau[escu
a fost împu[cat!
D.S.: Eu am avut un Cr`ciun
cu p`rin]ii mei. 25, 26, chiar pe
27 am stat împreun` pîn` cînd
tat`l meu a plecat la vîn`toare.
Era a treia zi dup` Cr`ciun. Haide]i, aici s`-i l`s`m pe cei ce-au
amintit asta s` dea cu pietre. Cel
mai bine. Ar trebui s` m` întreba]i dac` mi-a stricat Cr`ciunul.
Nu, eram cu ei de Cr`ciun. Pute]i s` m` întreba]i dac` mi-a

SEMNA}I AICI!

FINAN}A}I AICI!
A[ez`måntul cultural „Academia
Ca]avencu“ va aduna [i administra fondurile necesare [i va ini]ia
toate demersurile pentru construc]ia monumentului Elisabetei
Rizea, simbol al rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a ob]inut acordul primarului general

tui a lui Lenin din Pia]a Presei
Libere sau cel al Osta[ului Sovietic de pe Bd. Kiseleff, pentru
simplul motiv c` mai \ntåi a existat Elisabeta Rizea, un sat Nuc[oara (sub munte, \n Arge[) [i
mult mai apoi, datorit` lor, libertatea cuvåntului.

Liviu MIHAIU
Au semnat pentru: Dan Pavel,
Aurora Liiceeanu, Adrian Cioroianu, H.-R. Patapievici, Neagu
Djuvara, Mircea Toma, Cornel
Ivanciuc, Andrei Ple[u, Gabriel
Liiceanu (editorul celor mai
multe c`r]i despre rezisten]a
anticomunist`), Marius Oprea,
Stej`rel Olaru, Ioan T. Morar,
David Morar (elev), {tefan
Agopian, Dana Deac, Costi Rogozanu, Ludovic Spiess, Dumitru
Costin, Matei Br`tianu, Petru
Romo[an, Dan Turturic`, Marius
Ghilezan, Viorel Mo]oc, Mona

al Capitalei [i sprijinul altor oficialit`]i. Se va organiza un concurs na]ional pentru proiectul
acestui monument, ce va fi ales
de c`tre un juriu alc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u,
Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora Liiceanu. Cei care doresc s`
contribuie financiar la realizarea
acestui proiect sunt ruga]i s`

Musc`, Cornel Nistorescu, Titus
Muntean, Sorin Ro[ca St`nescu,
Gabriela Adame[teanu, Rodica
Palade, Doru Bu[cu, Nae Caranfil, Florin C`linescu, Lucian
M\ndru]`, Cozmin Gu[`, Mircea
Dinescu, Simona Kessler, Simona
Marinescu, Valentin Nicolau, Dan
Chi[u, Cristian P\rvulescu, Stelian
T`nase, Radu Varia, Tudor Octavian, Mariana Nicolescu, Andrei
Gheorghe, Viorel Hrebenciuc,
Dan C. Mih`ilescu, Traian
B`sescu, Rodica Culcer, Varujan
Vosganian, Sorin Radu, Dan Tomozei, Manuela {tef`nescu,
Mihai Dobrovolschi, Dan Perjovschi [i alte cåteva mii de cititori care [i-au exprimat sprijinul
telefonic sau prin e-mail [i
c`rora le mul]umim din suflet.
Lista r`måne deschis`.

doneze \n conturile:
ROL 4220102299012
USD 4220102299013
EUR 4220102299014 deschise la
B.C. ION }IRIAC – sucursala
Izvor; titular cont: A{EZ~M|NTUL
CULTURAL „ACADEMIA CA}AVENCU“.
Cei care vor dona sunt ruga]i s`

D.S.: S` [ti]i c` rana de la picior e mai grav`. Cealalt` e ca
oricare. A[tept`m vindecarea tuturor. Glumele [i specula]iile cu
ou`le lui N`stase sper s` le gust`m mai tîrziu.
Rep.: Poate sînte]i prea mic`
pentru un r`zboi a[a mare...
N`stase a tras în Sårbu.
D.S.: Nu. To]i ducem un r`zboi cu via]a [i avem un talent deosebit în a ne imagina, dar cred
c` au trecut vremurile comploturilor... Nu e nimic de neîn]eles.
E un lucru normal: [i-a asumat
consecin]ele propriului gest.
Eugen ISTODOR

Cum poate deveni
o universitate de stat una privat`

Pentru monumentul unei femei monumentale
|ntotdeauna am crezut cu
sfin]enie c`, \naintea Metroului,
a literaturii realismului socialist
sau a televizorului color mioritic,
motivul real de måndrie al romånilor au fost cei 15 ani de rezisten]` anticomunist` \n mun]i. De
aceea \i rug`m pe to]i cei care
cred c` istoria merit` ceva mai
mult decåt trufia „originii s`n`toase“ [i 500 de ani de la na[terea lui {tefan cel Mare s`
telefoneze la redac]ie sau s`
semneze la adresa de e-mail:
elisabetarizea@catavencu.ro.
Ini]iativa noastr` vizeaz` ridicarea unei statui pentru o
]`ranc` eroic`, simbol al rezisten]ei: Elisabeta Rizea, cea pentru al c`rei sat, Nuc[oara, Securitatea a mobilizat timp de zece
ani cel mai mare num`r de securi[ti pe cap de locuitor din
\ntreaga istorie a represiunii.
Locul ar fi piedestalul fostei sta-

stricat Anul Nou. Am fost cu ei.
{i el mergea spre bine. Uite, un
ziarist m-a sunat [i m-a întrebat
unde îmi fac Revelionul, în ce
destina]ie exotic`...
Rep.: Îl mai l`sa]i pe tat`l
dumneavoastr` la vîn`toare?
D.S.: I-am spus c` nu vreau
s` mai aud de a[a ceva, dar de
fapt [tiu [i eu c` nu po]i s`-i spui
unui om cu asemenea pasiune
[i [tiu c` el va merge în continuare [i mi se pare corect. S-a
întîmplat, noroc c` n-a fost mai
r`u.
Rep.: Cum a]i v`zut, ca fat` a
lui, r`nirea într-o zon` delicat`?

La Universitatea de Vest din
Timi[oara, rectorul Ion Mihai
face aranjamente cu gîndul c` i
se termin` mandatul. Existînd [i
ipoteza s` nu mai prind` mandatul doi (de[i se preg`te[te intens), a scos la concurs ni[te posturi pentru fiicele sale: unul la
Jurnalistic`, în cadrul Facult`]ii
de Litere, altul la Rela]ii Interna]ionale. Fiica de la Jurnalistic`
a absolvit la o universitate particular`, pe banii babachii, probabil o parte din cei f`cu]i la Fabrica de Bere împreun` cu Ion Honcescu, pe atunci [eful Corpului
de Control al lui V`c`roiu. V` reamintim c` acest capitol are inginerii interesante, p`strate [i \ntr-un dosar de cercetare penal`.
De ce n-a terminat numita Vid –
dup` so] – la UVT? Fiindc` n-a
putut trece de examenul de admitere! Acum \ns`, admis` la doctorat printr-un examen confiden]ial
]inut chiar \n biroul decanei, e
bun` de cadru universitar. Protelefoneze la redac]ie pentru a fi babil c` v` întreba]i: de ce s` fac`
nominaliza]i. V` mul]umim [i v` decana, profesoara Ileana Oanvom ]ine la curent cu toate decea, astfel de mîn`rii? Ca s` mai
mersurile pe care le vom \ntreapuce un mandat de decan` dup`
prinde. Vom suporta costurile
cele dou` consumate [i \n ciuda
legate de modul de desf`[urare a v\rstei de pensie.

ciat înc` înainte de a fi angajat`.
A stat 4 luni \n Spania pe banii
UVT, ast` var`? A stat. Ei, acum se
[i angajeaz` la aceea[i universitate a t`ticului. Înscrierile s-au încheiat, concursurile propriu-zise
se vor ]ine la începutul anului
2004. Rezultatele se cunosc, le
avem [i noi notate pe o h\rtiu]`
într-un sertar.
Tot \n cadrul aranjamentelor
de final de mandat, secretara personal` a rectorului Ion Mihai, o
tip` cu doi ani vechime, a fost promovat` printr-un concurs îndoielnic ca secretar-[ef al UVT, post
care cere experien]` de minimum
5 ani. Dar ceea ce e cu totul special este c` s-a trecut peste faptul
c` numita Silvana, secretara, a
primit \n 2003 de la Parchet o amend` penal` pentru neglijen]`
în serviciu. Apelul în justi]ie a
p`strat pedeapsa. |n aceste condi]ii, nici nu putea participa la
concurs. Cine a fost Comisia: rectorul – pre[edinte, Ignia, [eful
personalului, complicele rectorului, vicepre[edinte. Rezultatul nu
mai trebuie s`-l ]inem pe o h\rtiu]` în sertar! Poate c`-l are Justi]ia notat pe undeva!

concursului.

Bun! Cea de-a doua fiic` prinde un post la Rela]ii Interna]ionale, de ale c`rei burse a benefi-

Biroul de Investiga]ii

