Cel mai mare premiu de la Loto 6/49, de aproximativ
12,45 milioane de euro, a fost c=[tigat de un juc`tor
care a pus biletul la o agen]ie din Bucure[ti.
Norocoase au fost: 36, 6, 47, 24, 20 [i 2
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Pre[edintele a remaniat cu for]a Cabinetul T`riceanu prin
distrugerea imaginii mini[trilor " Parchetul sau DNA au fost
principalele instrumente folosite de [eful statului

Cum de este
posibil ca cinci
prezumtivi
criminali s` nu
fie egali \n fa]a
legii? S` li se
aplice unit`]i
de m`sur`
diferite, motiv
pentru care, \n
cele din urm`,
asasinatul
r`m=ne
nepedepsit?
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Modul de recuperare a taxei auto

Anticomunist
batjocorit
[i dup` moarte

ZIUA v` arat` cum se recupereaz`
banii pl`ti]i ca tax` de prim`
\nmatriculare a autovehiculelor.
Cosmin Costa[, primul [i singurul
avocat care a demonstrat \n
instan]` c` aceast` tax` este
ilegal`, dezv`luie cititorilor ce
trebuie s` fac` pentru aceasta.

Statul refuz` s`-i pl`teasc`
desp`gubiri urma[ului unui fost
ofi]er al Armatei Rom=ne ucis \n
temni]ele comuniste \n anii ’60.
C`pitanul Ilie }ugui a fost omor=t \n Penitenciarul Militar de Maxim` Siguran]` Târgu-Mure[,
unde \[i isp`[ea pedeapsa la care fusese condamnat
pentru tr`darea regimului comunist. n
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Primul pe list` a fost Teodor Atanasiu " Cu o pl=ngere penal` a
Adrianei S`ftoiu, B`sescu a reu[it s`-l suspende pe ministrul
liberal al Ap`r`rii " Chiar dac` instan]a a dovedit c` pre[edintele
a gre[it, Atanasiu n-a fost repus \n func]ie " Au urmat apoi
mini[trii implica]i \n dosarul privatiz`rilor cu acuza]ii de spionaj,
Codru] {ere[ de la „solu]ia imoral`“ PC, [i Zsolt Nagy de la
ghimpele UDMR " Decebal Traian Reme[ a fost executat
de la Agricultur`, \n direct la TVR, de[i B`sescu a negat c` ar
avea leg`tur` cu manevrele " Ultima lupt` c=[tigat` de pre[edinte s-a dus pe seama lui Tudor Chiuariu " „T=n`rul mafiot
obraznic“, dup` cum \l apostrofa B`sescu, a fost obligat s`
plece dup` ce a aflat c` e urm`rit penal " Postul de la Justi]ie
a declan[at scandalul Norica Nicolai, a c`rei imagine a fost
spulberat` \nainte de numire " Lupta l-a atras \n mori[ca
cu iz penal [i pe Mele[canu, care, \n cele din urm`, a cedat
amenin]`rilor Cotrocenilor " Victim` a c`zut [i Vosganian,
c`ruia i s-au adus acuza]ii nefondate de colaborare
cu Securitatea, fapt ce l-a f`cut s` renun]e la candidatura
pentru comisar european " Umilirea a atins cote maxime
\n cazul lui Cioroianu, acesta fiind numit ministru
de Externe doar dup` interven]ia Cur]ii Constitu]ionale

|n prezent, se poate solicita restituirea taxei
numai pentru ma[inile second-hand \nmatriculate
dup` 1 ianuarie 2007. „Cet`]eanul pl`te[te taxa
la Administra]ia Finan]elor Publice (AFP) [i prime[te
o chitan]`. Este singurul document pe care-l prime[te,
pentru c` AFP nu emite decizii de impunere,
a[a cum oblig` legea, \n care s` se spun` cet`]eanului:
uite, pentru ma[ina asta datoreaz` tax`, din motivele
astea [i av=nd acest temei juridic. Astfel, se

G`in`ria Voiculescu

formuleaz` o cerere de restituire la AFP, \n care
se spune c` taxa este contrar` dreptului comunitar,
discriminatorie [i se solicit` restituirea ei, actualizat`
cu dob=nda legal` p=n` la data pl`]ii. Cererea se
va respinge“, explic` avocatul Costa[. |mpotriva
deciziei de respingere se face o contesta]ie la AFP.
„R`spunsul va fi tot negativ“, sus]ine avocatul. Aici
se termin` procedura administrativ` prealabil`,
dup` care persoana \n cauz` se adreseaz` instan]ei,
Sec]ia de Contencios-Administrativ. „Cet`]eanul
solicit` tot ce a cerut anterior plus cheltuieli de
judecat`. Dac` Tribunalul admite cererea, AFP
va face recurs. Dac` apoi, Curtea de Apel va
respinge recursul, va \nvesti hot`r=rea cu formul`
judec`torie, iar cet`]eanul va solicita restituirea
taxei“, explic` avocatul. n (Andrei GHICIU{C~)
Alte am`nunte despre taxa auto \n pagina 11
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Congresul extraordinar al PC
s-a transformat \ntr-un scandal
monstru, partidul fiind \n pragul
sciziunii. Troica Daniela Popa pre[edinte, Codru] {ere[ secretar general [i Dan Voiculescu - pre[edinte fondator
va fi noua structur` de
conducere a conservatorilor.
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P.S. Insist asupra preciz`rii c` exemplul pe
care l-am dat, cel viz=nd asasinatul colectiv, este
pur teoretic. |n realitate, situa]ia este mai grav`.
Dac` ne g=ndim la \nalta corup]ie. n

cotidian na]ional fondat \n 1930

Re]eta B`sescu

{op=rla
uciga[`

Cinci persoane s-au asociat \ntr-un grup infrac]ional
[i au s`v=r[it o crim` oribil`. Au ucis, cu s=nge
rece, o persoan` cu cinci lovituri de cu]it. Nu
se [tie \n urma c`reia a survenit decesul. Unul
este deputat. Al doilea este senator. Al treilea este
at=t ministru, c=t [i parlamentar. Al patrulea
este ministru neparlamentar. Iar ultimul nu este
demnitar. Alertat`, poli]ia, sub supravegherea unui
procuror, a demarat primele cercet`ri. Dar, \n
conformitate cu Constitu]ia, precum [i cu alte legi
speciale, doar unul singur dintre asasini poate fi
interogat [i re]inut. Cel care este un simplu cet`]ean.
|n ceea ce-i prive[te pe ceilal]i, [eful statului a
avizat declan[area urm`ririi penale, dup` ce a
primit o solicitare \n acest sens de la Parchet.
Ministrul Justi]iei, \ns`, a sesizat Parchetul doar
\n ceea ce-l prive[te pe ministrul neparlamentar.
|n leg`tur` cu ministrul parlamentar a f`cut o
solicitare Comisiei Juridice a Camerei Deputa]ilor.
At=t Camera Deputa]ilor, c=t [i Senatul au luat
[i ele act de sesiz`rile care le-au fost trimise de
la Parchet, viz=ndu-i pe cei doi parlamentari
care nu sunt [i mini[tri. |ntre timp, ancheta
bate pasul pe loc. P=n` c=nd? P=n` \n momentul
\n care at=t plenul Camerei Deputa]ilor, c=t [i
plenul Senatului decid c` este cazul ca celor
trei parlamentari, dintre care doi sunt [i mini[tri,
s` li se ridice imunitatea pentru a putea fi urm`ri]i
penal. Dar ce se \nt=mpl` \n eventualitatea \n care
una dintre Camere sau am=ndou` consider`, \n
urma analizei din Comisiile Juridice, c` nu
exist` suficiente indicii pentru ridicarea imunit`]ii?
Dar dac` pre[edintele face prea mult? Dac` el
se adreseaz` ministrului Justi]iei, f`c=nd o sesizare
[i \mpotriva parlamentarilor? Nu cumva \n aceast`
ipotez` apare un conflict grav, \ntre dou` institu]ii
importante ale statului? |ntre pre[edinte, care este
parte a Executivului, dar care se bazeaz` pe
legitimitatea votului cet`]enilor, [i Parlamentul ]`rii,
care este principala putere \n stat, bucur=ndu-se
[i ea de o mare legitimitate. Tot prin voturile
cet`]enilor. {i dac`, sesizat` fiind, Curtea Constitu]ional`
va da un r`spuns ambiguu? Juc=nd la dou` capete.
Procurorul de caz r`m=ne cu buza umflat`. Iar
asasinii se mi[c` \n libertate. Ancheta \mpotriva
celui care este, pur [i simplu, un cet`]ean obi[nuit
poate continua, cu omul \n stare de arest, dar este
exclus s` conduc` la vreun rezultat din moment
ce crima este colectiv`.
Cum s-a ajuns \ntr-o situa]ie at=t de absurd`?
Cum de este posibil ca cinci prezumtivi criminali
s` nu fie egali \n fa]a legii? S` li se aplice
unit`]i de m`sur` diferite, motiv pentru care, \n
cele din urm`, asasinatul r`m=ne nepedepsit? {i
de ce societatea, pe l=ng` faptul c` este silit` s`
pl`teasc` pre]ul unei crime nepedepsite, nereu[ind
s` asigure securitatea cet`]enilor, mai este [i
bulversat` de un conflict la v=rf \ntre reprezentan]ii
institu]iilor fundamentale ale statului.
Ei bine, dac` suntem capabili s` admitem c`
\n ipoteza de mai sus to]i protagoni[tii, except=ndu-i
fire[te pe criminali, sunt de bun`-credin]` - fapt
care nu se \nt=mpl` \n realitate - atunci r`ul trebuie
identificat chiar \n lege. |n Legea fundamental`.
|n Constitu]ie. |n articolul care se refer` la ridicarea
imunit`]ii.
|n editorialul de m=ine voi aprofunda aceast`
tem`. {i voi explica, \n am`nunt, \n ce const`
[op=rla uciga[`. Cea prev`zut` \n \ns`[i Legea
fundamental`. {i preluat`, apoi, \n alte reglement`ri
juridice. De fapt, o ambiguitate de care pescuitorii
\n ape tulburi, respectiv politicienii, profit` din plin.
Pentru a-[i face jocurile, lovind unii \n al]ii. Sau
protej=ndu-[i camarazii. {i, c=nd m` refer la
politicieni, m` g=ndesc, fire[te, inclusiv, la [eful
statului.
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Daniela Popa a ob]inut doar 570 de voturi
din cele 1200 valabil exprimate, iar principalul
s`u contracandidat, Florian Anghel, 557. Nici
unul nu ob]inuse 50% plus unu din voturile exprimate de delega]ii prezen]i, a[a cum cerea noul
statut votat.
Marele perdant al Congresului este Florin
Anghel, care a fost declarat \nvins dup` ce Sabin
Cuta[ [i-a cedat voturile Danielei Popa. Scandalul
ce a urmat nu a putut fi oprit nici de interven]ia
lui Dan Voiculescu, care a fost incapabil s`
mai controleze nemul]umirile delega]ilor. Ace[tia
au spus c` vor contesta rezultatul alegerilor [i
au amenin]at cu demisia din partid. n

Va vinde George Copos DA: 41,45%
clubul Rapid
lui Nicu Ghear`? NU: 58,55%

3,7694 lei
2,5634 lei
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Terorismul DNA
Anumi]i procurori anticorup]ie s-au
specializat \n a declan[a urm`riri
penale la comand`. ZIUA prezint`
azi un caz flagrant de abuz judiciar
comis \n baza unor pl=ngeri
ale lui {tefan R`dulescu.
ZIUA prezint` un caz flagrant de abuz judiciar
comis de DNA, \n care se demonstreaz` c` anumi]i
procurori din trupa lui Daniel Marius Morar
deschid abuziv dosare penale, pentru a compromite
magistra]i [i oameni de afaceri, \n scopul favoriz`rii
unor personaje certate cu legea acuzate de fraude
de zeci de milioane de euro. n
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