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Cazul Biblioteca CentralCazul Biblioteca Centralăă
U i itU i it ăăUniversitarUniversitarăă

•• Premiul «Una spunem, Premiul «Una spunem, 
lt  f  lt  f  D i l D i l alta facem» alta facem» Daniel Daniel 

Funeriu, Funeriu, Ministrul Ministrul 
EducaEduca ieiieiEducaEduca iei.iei.

P i l DP i l D ăă i  i  •• Premiul «DacPremiul «Dacăă voi nu voi nu 
mmăă vrevre i, eu vi, eu văă
vreau»  vreau»  Mireille RMireille Răădoidoi   vreau», vreau», Mireille RMireille Răădoidoi, , 
candidat ccandidat cââ tigtigăătortor



Funeriu – Motiva ia juriuluiFuneriu Motiva ia juriului
‘Rafistolând o metodologie de concurs care să fie alibi, g ,
asortat cât mai bine cu profilul clientei–, 
acest ministru tânăr, cu afișată alură occidentală și cu o 
lege de reformare a școlii românești aflată încă în litigiulege de reformare a școlii românești aflată încă în litigiu 
între Guvern, Parlament și Curtea Constituțională, și-a 
„găsit” timp, tocmai acum, să pună foc Bibliotecii Centrale 
Universitare. Căci foc înseamnă plasarea dnei Mireille 
Rădoi la șefia BCU.’ (Rodica Palade, 19 noiembrie, revista 
22).)



RRădoi ădoi –– MotivaMotiva ia juriuluiia juriuluiRRădoi ădoi MotivaMotiva ia juriuluiia juriului
DinDin motivatiamotivatia juriuluijuriului : ‘A : ‘A absolvitabsolvit AcademiaAcademia NaţionalăNaţională de de 

InformaţiiInformaţii dindin cadrulcadrul SRI. E expert SRI. E expert înîn problemeprobleme de de securitatesecuritate, , 
fostfost candidat PDL la candidat PDL la europarlamentareeuroparlamentare, , fostfost directordirector de de 
cabinet cabinet şişi consilierconsilier personalpersonal al al ministruluiministrului ComunicaţiilorComunicaţiilor
G b i l G b i l S dS d   iliili l l (PDL) l  l l (PDL) l  i ă ii ă i t l it l i 4  4  Gabriel Gabriel SanduSandu, , consilierconsilier local (PDL) la local (PDL) la primăriaprimăria sectoruluisectorului 4, 4, 
membru al membru al AsociaţieiAsociaţiei RomâneRomâne de de LuptăLuptă AntiterorismAntiterorism, membru , membru 
înîn consiliulconsiliul de de administraţieadministraţie al al PoşteiPoştei RomâneRomâne, , consilierăconsilieră pepe
problemeprobleme de de securitatesecuritate a a ministruluiministrului ApărăriiApărării ( )  E  ( )  E  oricumoricum   problemeprobleme de de securitatesecuritate a a ministruluiministrului ApărăriiApărării (...). E, (...). E, oricumoricum, , 
indicatindicat ca ca BibliotecaBiblioteca CentralăCentrală UniversitarăUniversitară săsă fie fie condusăcondusă de de 
un un vlăstarvlăstar tînărtînăr al SRI, de un al SRI, de un specialistspecialist înîn InstituţiiInstituţii EuroEuro--AtlanticeAtlantice, , 
înîn ComunicareComunicare PoliticăPolitică   înîn problemeprobleme de de apărareapărare   informaticăinformatică   înîn ComunicareComunicare PoliticăPolitică, , înîn problemeprobleme de de apărareapărare, , informaticăinformatică, , 
poştăpoştă, , edituriedituri ş.a.m.dş.a.m.d

(Andrei (Andrei PlesuPlesu, , DilemaDilema vecheveche, 25 , 25 noiembrienoiembrie))



TRASEISTUL ANULUITRASEISTUL ANULUITRASEISTUL ANULUITRASEISTUL ANULUI
CĂTĂLIN CHERECHEȘ,CĂTĂLIN CHERECHEȘ, 
DEPUTAT DE MARAMUREȘ

Din motivația juriuluiț j
« A intrat in Parlament sub sigla 
PSD, de unde a demisionat în luna 
februarie pentru a se alătura 
independenților, de unde a plecat 
pentru a se alătura apoi PNL, de 
unde a fost exclus în luna 

t b i d ă d itseptembrie, după care a redevenit 
independent. Povestea continuă. »



SUPRAVIESUPRAVIE UITOR FRUNTAUITOR FRUNTA
revine Ministrului Sănătăţii, 

CSEKE ATTILA.

Din motivaţia juriului:Din motivaţia juriului: 
“Pentru că a supravieţuit
deja ca ministru patru luni
celor şase bebeluşi morţi
în incendiul Maternităţii
Giuleşti şi propriei saleGiuleşti şi propriei sale 
tentaţii momentane de a-şi
da demisia”



REFORMARE PRIN POLITIZAREREFORMARE PRIN POLITIZAREREFORMARE PRIN POLITIZAREREFORMARE PRIN POLITIZARE
•• se se acordăacordă exex--aequoaequo
DANIELEIDANIELEI NICOLAE NICOLAE ANDREESCUANDREESCUDANIELEIDANIELEI NICOLAE NICOLAE ANDREESCUANDREESCU

(SGG) (SGG) 
şişi lui lui EMIL BOCEMIL BOC, , primprim ministruministru..
•• DinDin motivatiamotivatia juriuluijuriului

•• «« pentrupentru motivaţiamotivaţia decizieideciziei de de eliberareeliberare
didi f ţif ţi  l i M i   l i M i  OO îî       dindin funcţiefuncţie a lui Marius a lui Marius OpreaOprea îîn care se n care se 
precizeazprecizeazăă ccăă demitereademiterea lui lui OpreaOprea
pentrupentru a fi a fi îînlocuitnlocuit cucu Vladimir Vladimir 
TismTismăăneanuneanu are ca are ca scopscop ««respectarearespectareapp pp
acorduluiacordului cadrucadru cucu ComisiaComisia EuropeanăEuropeană
şişi FondulFondul MonetarMonetar InternaţionalInternaţional».».



«« PericolPericol legislativlegislativ in in actiuneactiune »»«« PericolPericol legislativlegislativ in in actiuneactiune »»

SILVIUSILVIU PRIGOANAPRIGOANA (PDL)(PDL)
pentrupentru intreagaintreaga sa sa activitateactivitate..

•• DinDin motivatiamotivatia juriuluijuriului : «: « PentruPentru căcă,, dupădupă ce ce 
a a eşuateşuat săsă creezecreeze un un ministerminister al al preseipreseia a eşuateşuat săsă creezecreeze un un ministerminister al al preseipresei
insistăinsistă săsă facăfacă dindin romiromi ţiganiţigani. . DacăDacă nu e nu e 
opritoprit dupădupă ce a ce a datdat TVR TVR internaţionalinternaţional la la pp pp ţţ
externe, o externe, o săsă deadea şişi TVR TVR internintern la Interne, la Interne, şişi
dupădupă astaasta va fi va fi preaprea tîrziutîrziu.. »»



AcAc iuneiune comunitarăcomunitară
Composesoratul din Composesoratul din 

Joseni, judeJoseni, jude ul ul 
Harghita, pentru Harghita, pentru 
lupta contra mafiei lupta contra mafiei lupta contra mafiei lupta contra mafiei 
ppăădurilordurilor



CelCel mai mai eficienteficient jurnalistjurnalist de de 
i i ii i iinvestigatieinvestigatie

•• Attila Attila BiroBiro

•• DinDin motivaţiamotivaţia juriuluijuriului «« PentruPentru căcă numainumai el a el a DinDin motivaţiamotivaţia juriuluijuriului «« PentruPentru căcă numainumai el a el a 
reuşitreuşit săsă probezeprobeze ceeaceea ce ce ştiaştia toatătoată lumealumea, , 
căcă firmafirma cîştigătoarecîştigătoare a a uneiunei licitaţiilicitaţii publicepublice
înîn RomâniaRomânia este este ceacea care care scriescrie termeniitermenii de de 
referinţăreferinţă »»



JUSTITIE CU CURAJJUSTITIE CU CURAJJUSTITIE CU CURAJJUSTITIE CU CURAJ
ANA MARIA ANA MARIA 
TRANCTRANCĂĂ  T ib l l  T ib l l 

NICOLETA CRISTUŞ, NICOLETA CRISTUŞ, 
TRANCTRANCĂĂ, Tribunalul , Tribunalul 
Bucuresti, pentru Bucuresti, pentru 
pronunpronun area area 

JudecJudecăătoria toria 
sectorului 1, sectorului 1, 
BucureBucure ti  care a ti  care a pronunpronun area area 

arestarestăării preventive rii preventive 
a lui Sorin Ovidiu a lui Sorin Ovidiu 

BucureBucure ti, care a ti, care a 
decis arestarea lui decis arestarea lui 
Gigi Becali. Gigi Becali. 

VVâântuntu
Gigi Becali. Gigi Becali. 

Motiva ia juriului: pentru că nu s-au temut 
de amenin ări i au dat decizii în spiritul 
legii i clar motivate



InvestigaInvestiga ie de succesie de succesInvestigaInvestiga ie de succesie de succes
•• Procuror Procuror DORU DORU ULUS ULUS 

t  i t t  t  i t t  pentru instrumentarea pentru instrumentarea 
cazului primarului PNL cazului primarului PNL 
Cristian Anghel si Cristian Anghel si Cristian Anghel si Cristian Anghel si 
procurorilor procurorilor CAMELIA CAMELIA 
SUTIMAN şi CLAUDIA SUTIMAN şi CLAUDIA 

Din motivaDin motiva ia juriuluiia juriului
P t  P t  ăă   şş

RORO UU pentru pentru 
instrumentarea cazului instrumentarea cazului 

•• Pentru cPentru căă au au 
dovedit cdovedit căă se pot se pot 
obob ine condamnine condamnăări ri primarului PDL Mircia primarului PDL Mircia 

GuGu ăău.u.

obob ine condamnine condamnăări ri 
definitive definitive îîn dosare n dosare 
de mare corupde mare corup ieiepp



«« UşorUşor cucu rasismulrasismul pepe scăriscări »»«« UşorUşor cucu rasismulrasismul pepe scăriscări »»
CNCD (Consiliul Naţional contra Discriminării)CNCD (Consiliul Naţional contra Discriminării)

Din motivaDin motiva ia juriuluiia juriului «« pentru că a stabilit vina pentru că a stabilit vina 
ministrului de Externe ministrului de Externe Teodor Baconschi Teodor Baconschi pentru pentru 
afirmaafirma ia «Avem niste probleme fiziologice, ia «Avem niste probleme fiziologice, 
nat rale  de infracnat rale  de infrac ionalitate ionalitate îîn sn sâân l nora n l nora naturale, de infracnaturale, de infrac ionalitate ionalitate îîn sn sâânul unora nul unora 
dintre comunitdintre comunităă ile romile româânesti, nesti, îîn special n special îîn n 
rrâândul comunindul comunitătă ilor cetilor cetăă enilor romenilor romââni de ni de rrâândul comunindul comunitătă ilor cetilor cetăă enilor romenilor romââni de ni de 
etnie roma.»,etnie roma.», consideratconsideratăă discriminarediscriminare ».».



Cea mai stupidCea mai stupidăă lege a anuluilege a anuluiCea mai stupidCea mai stupidăă lege a anuluilege a anului
OUG OUG 58/201058/2010, , ai cai căărei autori au uitat srei autori au uitat săă scadscadăă costurile costurile 

din beneficiidin beneficii i si săă punpunăă îîn acord normele cu textuln acord normele cu textuldin beneficii din beneficii șși si săă punpunăă îîn acord normele cu textul n acord normele cu textul 
ordonanordonanțțeiei




