
{menul
lui Adomni]ei

Ministrul Educa]iei \ncearc` s`
acopere ilegalit`]ile comise cu
ocazia fuziunii dintre
universit`]ile Petre Andrei [i
Apollonia din Ia[i.

Cu ajutorul unei adev`rate re]ele formate din
exper]i juridici ministeriali, case de avocatur`
sau firme de lichidatori judiciari, Adomni]ei
\ncearc` s` eludeze legea [i s` mu[amalizeze
mai multe acuza]ii de fraud`. n

Sf. IIerarh DDosoftei, MMitropolitul MMoldovei; 
= Sf. MMari MMucenici: EEustratie, AAuxentie,
Evghenie, MMardarie [[i OOrest; SSf. MMuceni]`
Lucia ffecioara. ((DDeezzlleeggaarree llaa ppee[[ttee))

�Nu este un spa]iu de locuin]e, este un spa]iu pentru o
funda]ie [i dac` dumneavoastr` ve]i avea vreodat` necazul

s` v` \mboln`vi]i de cancer la s=n, v` invit s` apela]i la
serviciile acestei organiza]ii� - Mircea GEOAN~

Guvernul va schimba, \ncep=nd
cu anul viitor, denumirea taxei
auto, din �taxa special` de prim`
\nmatriculare� \n �taxa pentru
poluarea de la autoturisme�, pe
motiv c` aceasta a fost primit`
cu reticen]` de opinia public`,
dar [i pentru a marca foarte clar
scopul pentru care a fost
introdus`. 

�Motivul pentru care s-a propus schimbarea
denumirii taxei speciale de prim` \nmatriculare
este acela c` cet`]enii au primit-o cu reticen]`,
probabil ne\n]eleg=nd c` este o tax` menit` s`
aduc` bani pentru programe de protec]ie a

mediului, [i nu una pentru un serviciu al statului,
[i anume \nmatricularea de ma[ini�, au declarat
ieri surse ministeriale, citate de Mediafax. Inten]ia
de a schimba denumirea taxei a fost anun]at`
ieri sear`, \n discu]ia de la Guvern a premierului
T`riceanu [i a mini[trilor Mediului [i Finan]elor
cu reprezentan]i ai organiza]iilor nonguvernamentale
de protec]ie a mediului, pe tema taxei auto, au
ar`tat sursele citate.

Sumele colectate din taxa auto vor fi folosite
pentru programe de protec]ie a mediului, precum
casarea ma[inilor vechi, \mp`durirea terenurilor
degradate, realizarea de spa]ii verzi etc., a
declarat, ieri, premierul T`riceanu. Alte am`nunte
\n pagina 11. n ((RR..GG..))
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Ghadaffi 
a pus st`p=nire
pe Sena

Dup` ce a provocat rumoare
la Paris pentru solicitarea sa
de a-i fi respectate
tabieturile beduine, prin
amplasarea unui cort \n
gr`dina Hotelului Marigny, \n
care s` \[i primeasc`
vizitatorii, liderul libian,
Muammar Gaddafi, continu`
s` \i nemul]umeasc` pe
parizieni.

Circula]ia pietonilor pe podurile din Paris
a fost \nchis`, ieri dup`-amiaz`, pentru a-l
l`sa pe colonelul Muammar Gaddafi, aflat \n
vizit` oficial` \n Fran]a, s` se plimbe pe Sena,
\nso]it de cele 30 de �amazoane�, \ns`rcinate
cu paza [i protec]ia sa. n ((DD..EE..))

Este corect ca RAAPPS s`-[i
vând` locuin]ele c`tre

demnitari prin negociere
direct`?

Bilan]ul celor trei ani de domnie ai lui
Traian B`sescu arat` r`u. Nici el \nsu[i nu ar
putea s` raporteze vreun bilan] pozitiv. Dac` ar
face-o, oric=t [i-ar cosmetiza Pre[edin]ia, nu ar
putea afirma altceva dec=t e[ecul proiectelor pe
care le-a lansat. {i ar da vina pe ceilal]i. De
fapt, vorbind despre cei trei ani de mandat,
corespondentul cel mai firesc este cel din titlu.
Au fost trei ani de zdranga-zdranga.

Pre[edin]ia anti-sistem a debutat tumultuos.
B`sescu a aruncat pe pia]`, \n chiar a doua zi
dup` victoria sa, dou` bombe. {i anume c` Rom=nia
va renegocia capitolele cu Uniunea European` abia
\nchise de c`tre Guvernul PSD, solicit=nd alte
condi]ii. O nebunie. Abandonat`, Slav` Domnului,
chiar a doua zi. Un proiect e[uat. Cealalt`
bomb` s-a referit la faimoasa ax` Bucure[ti-Londra-
Washington. Enun]ul a f`cut mult r`u Rom=niei.
St=rnind, totodat`, ilaritate [i dispre] \n Statele
Unite [i Marea Britanie. Dac` cumva a func]ionat
vreodat` \n ace[ti trei ani o ax`, ea a fost
\ntr-un singur sens. |n sensul c` B`sescu s-a f`cut
sluj \n fa]a Marelui Licurici. Fuziunea PNL-PD a
fost urm`torul e[ec politic de mari propor]ii. S-a
v`zut ce a ie[it. La disperare, PD [i-a pierdut
mai \nt=i identitatea de partid socialist, devenind
popular, urm=nd acum, prin fuziunea cu PLD [i
crearea noii stru]o-c`mile politice, s`-[i piard` [i
numele. {i a rezultat un talme[-balme[ \n care
sociali[ti [i liberali s-au trezit \n curtea popularilor
europeni. Astfel \nc=t familiile de partide europene,
inclusiv popularii, se uit` la noi ca la gr`dina
zoologic`. Nu a reu[it nici m`car d`r=marea
Guvernului T`riceanu. S-a dus pe apa S=mbetei [i
proiectul preziden]ial privind anticipatele - care de
fapt nu era dec=t un biet crochiu - iar B`sescu
nu a mai reu[it niciodat` s` fie pre[edinte-juc`tor.
Referendumul pentru uninominale s-a dovedit un
efort uman [i financiar cu des`v=r[ire inutil. Pentru
c` pre[edintele a vorbit ne\ntrebat [i nerugat �\n
numele poporului�. S-a dovedit \ntre timp c`
a[a-numitul r`zboi declan[at de pre[edinte \mpotriva
corup]iei este un simplu instrument al efortului
s`u de a-[i submina adversarii. A[a c` [i acest
proiect a c`zut \n desuetudine. |ntre timp,
pentru atingerea obiectivelor sale politice - care
nu au fost atinse - a fost batjocorit` Justi]ia, sc`z=nd
dramatic credibilitatea ei, a fost lezat` grav imaginea
serviciilor secrete, a fost subminat` autoritatea
Parlamentului, presei, Bisericii, Guvernului [i, \n
general, a celorlalte institu]ii ale statului. |ncerc=nd
s` \ncalece presa, B`sescu nu a reu[it mai mult
dec=t ceea ce poate s` fac` orice individ anti-
sistem. I-a \nvr`jbit \ntre ei pe jurnali[ti. Dar,
din punctul lui de vedere, rezultatul este zero.
Beneficiaz` ast`zi de mult mai pu]in` sus]inere
media dec=t \n trecut. Iar \n plan extern, credibilitatea
Rom=niei, at=ta c=t` era, se duce de r=p`. Tot
gra]ie gafelor [i ie[irilor necontrolate ale pre[edintelui. 

Singura ac]iune \ncununat` de succes este
referendumul pentru demiterea pre[edintelui. Pentru
c`, dup` ce a fost suspendat, partidele au fost
incapabile s`-[i mobilizeze electoratul pentru pasul
urm`tor. Efectul pe termen scurt a fost oprirea
c`derii libere a suportului electoral de care se
bucur` pre[edintele. Abia acum, din nou, el a
sc`zut sub 50 la sut .̀ Degringolad` care va continua. 

La cap`tul celor trei ani, Traian B`sescu  ar
putea \ncerca altceva dec=t ceea ce a reu[it cu
succes la prim`rie. S` le spun` aleg`torilor c`
e[ecul se datoreaz` adversarilor s`i. {i, \n
primul r=nd, Guvernului care nu i-a permis s` fac`
ce vrea din Rom=nia. Dar va reu[i oare s` conving`,
astfel, popula]ia Rom=niei? O popula]ie s`tul` p=n`
peste cap de scandal? n

Director: SORIN RO{CA STåNESCU Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI cotidian na]ional fondat \n 1930

Trei ani de
zdranga-zdranga
Sorin RRO{CA ST~NESCU

|ncerc=nd
s` \ncalece
presa,
B`sescu
nu a reu[it
mai mult dec=t
ceea ce poate
s` fac` orice
individ
anti-sistem.
I-a \nvr`jbit
\ntre ei pe
jurnali[ti. Dar,
din punctul
lui de vedere,
rezultatul
este zero. 
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Ping-pong
cu uninominalul 

Legea Guvernului a fost
retrimis` Parlamentului
pentru modificarea a trei
prevederi neconstitu]ionale.
B`sescu a anun]at c` este dispus
s` promulge orice variant`.

Parlamentul e obligat s` pun` Legea \n acord
cu decizia Cur]ii Constitu]ionale. B`sescu l-a
atacat foarte dur pe Cristian P=rvulescu, promotor
al uninominalului asumat de Guvern. n
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Potrivit unui raport secret al MAE francez exist`
un plan gradual de recunoa[tere a independen]ei
provinciei " Aceasta ar urma s` fie f`cut` \nt=i de
statele mici ale UE, apoi de cele musulmane iar \n
final de SUA, care vor juca la \nceput rol de mediator
" Liderul �Partidului Democrat� din Kosovo, Hashim
Thaci este preg`tit s` declare separarea de Serbia,
dar va ac]iona doar la comanda Washingtonului
" {i ONU va primi o lovitur` serioas`, dup` ce Rusia
[i China \[i vor folosi dreptul de veto \n Consiliul de
Securitate arunc=nd noul stat \n afara dreptului
interna]ional " Exper]ii consider` c` �precedentul
Kosovo� ar putea schimba fa]a \ntregii lumi
" Dominoul separatismului pe criterii etnice sau
religioase ar putea fi de neoprit " Bosnia este prima
vizat` " Azerbaidjanul [i Armenia vor relua r`zboiul
pentru Nagorno-Karabah " Rusia va recunoa[te
separarea Abhaziei [i Osetiei de Sud de Georgia
[i a Transnistriei de Moldova " Iredentismul maghiar
va lovi \n Rom=nia, Serbia, Slovacia " Vor ap`rea
probleme [i \n UE, unde Marea Britanie, Spania,
Belgia, Fran]a, Italia, Cipru se confrunt` cu
revendic`ri teritoriale pe criterii etnice

3,5260 llei

2,3994 llei

Kosovo - Cutia Pandorei
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