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Dou` realit`]i se interfe -
rea z`, cre=nd o compozi -
]ie toxic`. Pe de o parte,
exist` o criz` global` a
alimentelor [i energiei,
c`reia Rom=nia nu i se
poate sustrage, iar pe de
alt` parte ne afl`m \ntr-un
an electoral.
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Toamna se num`r`
penalii

Sugruma]i 
de pre]uri
Pre[edintele Comisiei pen -
tru Industrii din Camera
De puta]ilor a dezv`luit c`
popula]ia pl`te[te cel mai
mare pre] la energie [i ga -
ze. Banii intr` \n buzunarele
„b`ie]ilor de[tep]i“. 

Biroul Permanent al Came rei
a decis ieri s` nu con voace
o sesiune extra o dinar`
pentru avizele asu pra
solicit`rii DNA de \nce pe re a
urm`ririi pena le a deputa]ilor
Adrian N`s tase [i Miron
Mitrea. La Se nat, Comisia
juridic` i-a audiat pe Codru]
{ere[ (foto) [i Paul
P`curaru, anun ]=nd \ns` c`
redactarea ra poartelor \n
cazurile acestora va dura
mai multe zile. 
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Muzicoterapia poate
avea [i efecte nega -
tive. Este vorba de
a[a-numitul „cyber-
drog“ care s-ar putea
r`sp=ndi f`r` control. 

Alarma a fost dat` de GAT,
din Italia, care se ocup` de
fraudele telematice, [i care a
descoperit pe Internet trafic
cu „note halucinogene“,
informeaz` Corriere della Sera.
„Frecven]ele pe care lucreaz`
creierul uman pot declan[a
cele mai diferite reac]ii cerebrale.
Exist` unele unde care au
efecte euforizante sau excitante.
E suficient s` inserezi aceste
infrasunete - pe care urechea
uman` nu le percepe - \ntr-o
bucat` muzical` [i jocul e f`cut“,
a explicat  comandantul GAT.
El a mai precizat c` „\n str̀ in t̀ate
acestea sunt folosite \n discoteci,
pentru a-i calma pe tineri.
Au fost folosite [i \n domeniul
militar“. (B.M.)

„Dac` \mi explic` cineva cum polueaz` un airbag
eu \l m`n=nc“ - Pre[edintele Comisiei economice 

a Camerei Deputa]ilor, MIHAI TUDOSE
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Procurile
interzise 
Din cauza num`rului
imens de imobile v=ndute
de re]ele de crim`
organizat`, Camera
Notarilor Bucure[ti cere
notarilor publici s` se
ab]in` de la autentificarea
de procuri pentru
persoane fizice. 

Adio, „Poli“!
Gruparea din Banat [i-a
schimbat numele \n FC Ti -
mi [oara, noile culori fiind
mov-alb-negru, \n urma
deciziei TAS legat` de
palmaresul Politehnicii. 

Taxa auto 
a blocat fiscul
Rom=nii au luat cu asalt
ghi[eele Direc]iei generale
de Finan]e. Unii pentru
a-[i recupera diferen]ele
de la taxa de prim` \nma -
tri  cu lare, al]ii pentru a pl` ti
noua tax` de poluare. 

Cu foamea 
\n g=t

Sorin RO{CA ST~NESCU

Rechinii imobiliari v=neaz` 
monumentele de arhitectur` industrial` 
din Bucure[ti � Dezvoltatorii pun 
um`rul la distrugerea lor pentru ca 
\n loc s` ridice mamu]i de o]el [i sticl` 
sau cartiere de lux � Pe lista 
monumentelor din Bucure[ti 
figureaz` 24 de obiective 

Valoarea terenurilor pe care
acestea se afl` este estimat` 
la patru miliarde de euro 
� Ministerul Culturii [i Cultelor
asist` cu neputin]` la degradarea
tot mai accentuat` a patrimoniu-
lui industrial clasat din Bucure[ti
� Legea pedepse[te doar dis-
trugerea monumentelor, nu [i
l`sarea lor \n paragin` sau lipsa
unor m`suri care s` \mpiedice
dezastrul � Moara lui Assan
(foto), distrus` recent de
incendiu, este una dintre victime
� Tot \n Sectorul 2 au mai fost
distruse, de-a lungul timpului,
Moara D=mbovi]a [i Moara
Solaris � Alte obiective au fost
transformate \n hotel (Fabrica de

Glucoz`) sau birouri (Vama
Antrepozite) � Cheia salv`rii
acestor monumente se afl` la
Prim`ria General` � Aceasta \i
poate expropria pe actualii pro-
prietari pentru cauz` de utilitate
public` [i poate reda monu-
mentele circuitului public 
� Adriean Videanu n-a vrut s`
aud` de solu]ii pentru transfor-
mare a monumentelor ajunse \n
paragin` � Fostul primar a fost
invitat \n mai multe r=nduri la
proiecte propuse de Universi -
tatea Na]ional` de Arhitectur` 
[i Urbanism „Ion Mincu“, 
unele dintre ele pre miate 
la nivel interna]ional, dar 
a refuzat de fiecare dat`
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Prad` istoric` 
de patru miliarde
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Moda „cyber-drogurilor“
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