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Este Traian B`sescu 
un „produs expirat“, 

cum sus]ine Mircea Geoan`?

Pogea \ncol]it 
de pedeli[ti

{eful Finan]elor Gheorghe
Pogea s-a certat ieri cu trei
senatori PDL (Nicolae Dobra,
Petru Filip [i Vasile Pintilie), pe
holul Parlamentului, motivul fiind
dificultatea cu care jude]ele
primesc bani pentru modernizarea
drumurilor. Nemul]umit de
r`spunsurile de genul „nu sunt
resurse“, „nu pot eu rezolva
totul“ date de Pogea, Petru Filip
a ridicat tonul [i a \ntrebat
sec: „P`i cine guverneaz` \n ]ara
asta? Mama mare?“. Pogea a
\ncercat s̀  scape de gura colegilor
de partid d=nd vina pe colegul
Radu Berceanu, [eful de la
Transporturi, \ns` explica]iile
sale nu au avut efectul scontat.
„O s` vede]i ce surpriz` o s`
avem la europar lamentare pentru
toate astea“, a concluzionat Filip
nemul]umit. (I.S.C.)

Tr`d`tori 
la mo]iune
Mo]iunea de cenzur` ini]iat` 
de liberali [i udemeri[ti a c`zut 
ieri, \n plenul Parla men tului. 
16 parlamentari ai puterii au votat
al`turi de opozi]ie pentru
d`r=marea Cabinetului Boc. 

Rotirea cadrelor
la Chi[in`u
Comuni[tii de la Chi[in`u au 
\n vedere o rotire a cadrelor care
va men]ine la putere vechea
troic`: Voronin \n locul lui Lupu, 
Lupu \n locul lui Grecean\i,
Grecean\i \n locul lui Voronin. 

Sfin]ii |nchisorilor
P`rintele stare] al M`n`stirii Petru
Vod`, arhiman dritul Justin P=rvu,
fost de]inut politic timp de 17 ani,
[i marele duhovnic al ortodoxiei
rom=ne Arsenie Papa cioc, la
r=ndul s`u \nchis la Aiud, vor s`
\nal]e o m=n`stire a mu cenicilor
anticomuni[ti pe locul mar ti rajului
fra]ilor lor de temni]`. 

R`zboiul Codurilor 
nu reprezint` o simpl`
\nfruntare a politicienilor
afla]i \n campanie electoral`.
Dimpotriv`. Noile Coduri
sunt un obiectiv cardinal 
al statului de drept. 
Al unui stat modern, 
cu adev`rat european. 
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Pentru Na[u f`r` num`r

„E greu f`r` bani, dar e greu [i cu bani mul]i“
Mugur IS~RESCU
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Motiva]ia oficialilor este rectificarea
bugetar` care a redus cheltuielile
Armatei cu 696 de milioane de lei � Cei
mai sup`ra]i sunt solda]ii [i grada]ii
angaja]i pe baz` de contract care vor

s`-[i depun` demisiile � Ieri la pr=nz,
pentru calmarea spiritelor, comenzile
unit`]ilor au fost informate de c`tre
Statul Major General c` situa]ia este
temporar` � General-maior Constantin

N`stase, [eful Direc]iei Financiar-
Contabile din MApN, le-a transmis
subordona]ilor c` se va ]ine eviden]a
timpului lucrat \n aceste condi]ii, astfel
ca sporurile s` poat` fi pl`tite ulterior

{tirea subcutanat`
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Medita]iile
sap` buzunarul 
Ministrul Andronescu a aflat
chiar de la elevii care
sus]ineau teza la matematic`
cum decurge preg`tirea
suplimentar` pe bani. 

Aer curat la
pre] de nimic
Ministerul Economiei se pre -
g`te[te s` v=nd` toat` re -
zerva de „aer curat“ a Ro -
m=niei cunos cut` la ora ac -
tua l`, ba, [i ceva \n plus. 

Boga]ii trata]i
cu m`nu[i
Pentru a avea acces la
serviciile de private banking
un client trebuie s` aib` cel
pu]in 40.000 de euro. Clien]ii
boga]i ai b`ncilor sunt mai
precau]i pe timp de criz`. 

Centenarul FRF i-a adus 
lui Mircea Sandu tortul:
garan]ia sus]inerii din
interior pentru succesele 

din exterior. Urm`torul 
pas al \nainta[ului
fotbalului rom=nesc 
va fi vicepre[edin]ia FIFA.

R`zmeri]` \n Armat`
MApN a t`iat dou` dintre 

sporurile militarilor, aproape 

25% din sold` � Decizia 

a st=rnit \n r=ndul Armatei 

o nemul]umire f`r` precedent

� Nu este exclus` 

neexecutarea ordinelor 

� MApN [i-a anun]at angaja]ii 

c` de la 1 aprilie nu vor mai 

primi sporul de confiden]ialitate

[i pe cel de radia]ii � M`sura 

\i vizeaz` pe 90% dintre militari

� Hot`r=rea a fost luat`, de[i 

statele de plat` pentru solda 

din mai au fost deja \ntocmite, 

acestea urm=nd a fi ref`cute FO
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CITI}I VINERI

„Nabucco nu este
un panaceu“
Interviu cu Susanne NIES, 
expert \n energie la Institutul
Francez de Rela]ii Interna]ionale

G=nde[te
verde
supliment GRATUIT
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