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�Sunt \ntr-o perioad` de acomodare, m-am mai sprijinit pe
colegii din st=nga [i din dreapta mea, pentru vot, dar \n

cur=nd o s` iau deciziile pe care le consider de cuviin]`.� 
- Anghel IORD~NESCU, senator PSD
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Tornadele devasteaz`
America  

Liber la
Automobile
Craiova

Comisia European` \[i va
da acordul pentru
preluarea Automobile
Craiova de c`tre grupul
american Ford. �Comisia
se va pronun]a asupra
contractului, cu excep]ia
unor clauze contractuale
legate de ajutorul de stat
regional.

Va fi emis` o solu]ie prin care Ford
s` preia Automobile Craiova, urm=nd
ca, dup` aceea, s` se discute problemele
privind locurile de munc` [i dezvoltarea
infrastructurii \n zona fabricii�, au declarat
surse guvernamentale. CE a lansat,
\n octombrie 2007, o investiga]ie privind
posibilele ajutoare de stat acordate
companiei la privatizare, uzina auto fiind
preluat`, \n luna septembrie, de grupul
american Ford. n ((MMeeddiiaaffaaxx))

Vor p`stra republicanii 
[efia Casei Albe?

!eveniment ....................... pag. 4

CNSAS relansat

Deconspirarea
securi[tilor [i turn`torilor
se va face mai u[or,
sintagma �poli]ie
politic`� fiind eliminat`
din Ordonan]a de
Urgen]` aprobat` ieri de
Guvern

Guvernul a adoptat ieri o Ordonan]`
de Urgen]` care permite CNSAS s`-[i
continuie activitatea. n
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A disp`rut actul 
de \nhumare 
al lui Ceau[escu

Adeverin]a emis` de
Prim`ria Sectorului 1 nu
se g`se[te la Adminis-
tra]ia CimitirelorA disp`rut
actul de \nhumare al lui
Ceau[escu

Tribunalul Bucure[ti a dispus \n urm`
cu dou` zile, printr-o decizie executorie,
ca Ministerul Ap`r`rii (MAp) s` prezinte
dovezi certe care s` confirme dac` so]ii
Elena [i Nicolae Ceau[escu sunt \ngro-
pa]i \n Cimitirul Ghencea Civil. n
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Adomni]ei 
[i-a pus 
Biserica \n cap

|PS Bartolomeu \i cere
ministrului Educa]iei s`
men]in` religia \n licee 

Nemul]umit c` religia nu mai
apare ca obiect de studiu la liceu,
\n proiectul noii legi a \nv ]̀̀ m=n-
tului, |PS Bartolomeu, i-a cerut ieri
ministrului Educa]iei, \ntr-o scrisoare
deschis ,̀ s` corecteze eroarea din
proiect. n
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Momentul
eliber`rii PNL 
de sub jugul PSD

Roland C`t`lin PENA

Preten]ia lui Adrian
N`stase de a reveni la
v=rful partidului [i
\nd`r`tnicia lui Mircea
Geoan` de a nu se l`sa
dat la o parte sunt man`
cereasc` pentru PNL. n

238 de societ`]i de stat [i private au acumulat,
de-a lungul timpului, restan]e de dou` miliarde
de euro ! Executivul a ree[alont ani \n [ir r`u-
platnici [i s-a \ndreptat, \n goana dup` bani,
contra contribuabilului de r=nd sufoc=ndu-l cu
noi [i noi taxe, cum este [i cea auto ! Suma
celor 238 reprezint` 1,5% din PIB ! Campionii
sunt Compania Na]ional` a Huilei, UCM Re[i]a,
Termoelectrica, �CFR� SA [i ALRO SA Slatina,
cu restan]e de un miliard de euro ! Marii
contribuabili au de pl`tit \n contul pensilor,
s`n`t`]ii [i [omajului 1,25 miliarde de euro !
ZIUA prezint` azi lista marilor datornici de stat,
pe spinarea c`rora s-au \mbog`]it �b`ie]ii
de[tep]i� din domeniul energiei ! Pe l=ng`
firmele de stat, Ministerul Finan]elor are de
executat [i multe societ`]i particulare, unele
dintre ele apar]in=nd celor mai boga]i oameni ai
momentului ! Numele acestora le vom dezv`lui
\n edi]ia de m=ine

3,6579  llei

2,5037  llei

Ho]ii de pensii
Banii care ar trebui 
s` ajung` la pensionari 
sunt \n conturile marilor 
datornici la buget 

Tornadele care s-au
ab`tut mar]i seara asupra
sudului Statelor Unite au
provocat moartea a cel
pu]in 45 de persoane,
r`nirea altor zeci [i
importante pagube
materiale \n trei state,
conform unui nou bilan]
anun]at ieri de autorit`]i [i
de presa american`. 

Dup` cum a relatat canalul de telelviziune
CNN, 24 de persoane au murit \n Tennessee,
13 \n Arkansas [i una \n Alabama.
Autorit`]ile locale nu au putut pentru
moment s` confirme num`rul deceselor.
Peste 50 de tornade s-au ab`tut asupra
regiunii \n noaptea de mar]i spre miercuri,
a informat presa local`. Sute de mii de
locuin]e sunt \n continuare private de
electricitate, potrivit CNN. n ((BB..MM..))
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O rug`ciune �pentru con-
vertirea iudeilor�, care
face parte din slujba ofi-
ciat` \n Vinerea Sf=nt`, a
fost criticat` aspru de
mai multe asocia]ii de
evrei din Italia, chiar [i
dup` ce a fost modificat`
de papa Benedict al XVI-
lea, informeaz` Mediafax. 

Ziarul oficial al Vaticanului, L�Osservatore
Romano, a publicat, mar]i, fragmente

dintr-o not` a secretariatului de stat al
Vaticanului \n care se prezint` modific`rile
aduse textului rug`ciunii, rostit` \n Vinerea
Sf=nt`, care anul acesta se s`rb`tore[te
pe 21 martie. Potrivit textului precedent,
credincio[ii se rugau �pentru convertirea
iudeilor�, pentru ca Dumnezeu �s` le
ia v`lul de pe inimi� [i s` le dea dreptul
s` fie elibera]i din �obscuritate� [i �orbire�.
Versiunea corectat` de Benedict al XVI-
lea elimin` referirea la �obscuritate�,
credincio[ii rug=ndu-se pentru ca Dumnezeu

�s` le ilumineze inimile� iudeilor. Mai multe
organiza]ii evreie[ti, printre care [i centrul
Simon Wiesenthal, [i-au manifestat \ngrijorarea
pentru faptul c` rug`ciunea a fost inclus`
din nou \n slujba din Vinerea Sf=nt`, pe
7 iulie 2007, printr-un decret papal.
Textul fusese eliminat de Biserica catolic`
dup` Conciliul Vatican II, dup` ce, \n 1962,
fusese eliminat` din text expresia �iudei
perfizi�. Marele rabin al Romei [i-a manifestat
ieri, nemul]umirea fa]` de noua versiune
a rug`ciunii. n ((GG..DD..))
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