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Cazul Biblioteca Centrală
Centrală
U
Universitar
Universitară
i
it ă
• Premiul «Una spunem,
alta
lt facem»
f
D i l
Daniel
Funeriu, Ministrul
Educa iei.
iei
• Premiul
P
i l «Dacă
«Dac
D ă voii nu
mă vre i, eu vă
vă
vreau» Mireille Ră
vreau»,
Rădoi
doi,,
candidat câ
câ tig
tigă
ător

Funeriu – Motiva ia juriului
‘Rafistolând

o metodologie
g de concurs care să fie alibi,,
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 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).
)

Rădoi – Motiva ia juriului
Din motivatia juriului : ‘A absolvit Academia Naţională de
Informaţii din cadrul SRI. E expert în probleme de securitate,
securitate,
fost candidat PDL la europarlamentare
europarlamentare,, fost director de
cabinet şi consilier personal al ministrului Comunicaţiilor
Gabriel
G b i l Sandu
S d , consilier
Sandu,
ili local
l
l (PDL) lla primăria
i ă i sectorului
t
l i 4,
4
membru al Asociaţiei Române de Luptă Antiterorism
Antiterorism,, membru
în consiliul de administraţie al Poştei Române
Române,, consilieră pe
probleme de securitate a ministrului Apărării (...).
( ) E
E, oricum
oricum,,
indicat ca Biblioteca Centrală Universitară să fie condusă de
un vlăstar tînăr al SRI, de un specialist în Instituţii Euro
Euro--Atlantice
Atlantice,,
în Comunicare Politică
Politică,, în probleme de apărare
apărare,, informatică
informatică,,
poştă,
poştă, edituri ş.a.m.d
(Andrei Plesu,
Plesu, Dilema veche
veche,, 25 noiembrie
noiembrie))

TRASEISTUL ANULUI
CĂTĂLIN CHERECHEȘ,
DEPUTAT DE MARAMUREȘ
Din motivația jjuriului
« 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
septembrie,
t bi d
după
ă care a redevenit
d
it
independent. Povestea continuă. »

SUPRAVIE UITOR FRUNTA
revine Ministrului Sănătăţii,
CSEKE ATTILA.
Din motivaţia juriului:
“Pentru că a supravieţuit
deja ca ministru patru luni
celor şase bebeluşi morţi
în incendiul Maternităţii
Giuleşti şi propriei sale
tentaţii momentane de a-şi
da demisia”

REFORMARE PRIN POLITIZARE
• se acordă ex
ex--aequo
DANIELEI NICOLAE ANDREESCU
(SGG)
şi lui EMIL BOC,
BOC, prim ministru.
ministru.
• Din motivatia juriului
• « pentru motivaţia deciziei de eliberare
di funcţie
din
f
ţi a lluii M
Marius
i Oprea
O
în care se
precizează
precizeaz
ă că demiterea lui Oprea
pentru a fi înlocuit cu Vladimir
Tismă
Tism
ăneanu are ca scop
p «respectarea
p
acordului cadru cu Comisia Europeană
şi Fondul Monetar Internaţional».
Internaţional».

« Pericol legislativ in actiune »
SILVIU PRIGOANA (PDL)
pentru intreaga sa activitate.
activitate.
• Din motivatia juriului : « Pentru că,
că, după ce
a eşuat să creeze un minister al presei
insistă să facă din romi ţigani
ţigani.. Dacă nu e
oprit
p după
p ce a dat TVR internaţional
ţ
la
externe, o să dea şi TVR intern la Interne, şi
după asta va fi prea tîrziu
tîrziu.. »

Ac iune comunitară
Composesoratul din
Joseni, jude ul
Harghita, pentru
lupta contra mafiei
pădurilor

Cel mai eficient jurnalist de
i
investigatie
i
i
• Attila Biro
• Din motivaţia juriului « Pentru că numai el a
reuşit să probeze ceea ce ştia toată lumea
lumea,,
că firma cîştigătoare a unei licitaţii publice
în România este cea care scrie termenii de
referinţă »

JUSTITIE CU CURAJ
ANA MARIA
TRANCĂ
TRANC
Ă, Tribunalul
T ib
l l
Bucuresti, pentru
pronun area
arestă
arest
ării preventive
a lui Sorin Ovidiu
Vântu

NICOLETA CRISTUŞ,
Judecă
Judec
ătoria
sectorului 1,
Bucure ti,
ti care a
decis arestarea lui
Gigi Becali.

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

Investiga ie de succes
• Procuror DORU ULUS
pentru
t instrumentarea
i t
t
cazului primarului PNL
Cristian Anghel si
procurorilor CAMELIA Din motiva ia juriului
SUTIMAN şşi CLAUDIA
• Pentru
P t că
că au
RO U pentru
dovedit că
că se pot
instrumentarea cazului
ob ine condamnă
condamnări
primarului PDL Mircia
definitive în dosare
Gu ău.
de mare corup
p ie

« Uşor cu rasismul pe scări »
CNCD (Consiliul Naţional contra Discriminării)
Din motiva ia juriului « pentru că a stabilit vina
ministrului de Externe Teodor Baconschi pentru
afirma ia «Avem niste probleme fiziologice,
nat rale de infrac ionalitate în sâ
naturale,
sânul
n l unora
nora
dintre comunită
comunită ile româ
românesti, în special în
rândul comunită
comunită ilor cetă
cetă enilor româ
români de
etnie roma.», considerată
considerată discriminare ».

Cea mai stupidă
stupidă lege a anului
OUG 58/2010
58/2010,, ai că
cărei autori au uitat să
să scad
scadă
ă costurile
din beneficii și să
să pun
pună
ă în acord normele cu textul
ordonanțței
ordonan

