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Taxa pe Dacie se dubleaz`,
iar proprietarii ma[inilor scumpe
vor trebui s` achite la stat minim opt
milioane de lei pe an ● Impozitele
pe motociclete, scutere de ap` [i iahturi
cresc [i ele exponen]ial
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Z IUA p r e z i n t ` c u m a f o s t r e t r o c e d a t
primul munte din Rom~nia ● Prin]ii
Sturdza sunt proprietarii de drept ai
Mun]ilor Ceahl`u ● Acest lucru a fost
stabilit printr-o hot`r~re a Comisiei
Jude]ene de Fond Funciar (CJFF) a
jude]ului Neam] ● Domeniul Hangu,
redob~ndit de familia Sturdza, prin decizia

CJFF Neam] se \ntinde pe toat` zona
Valea Muntelui, cuprinz~nd hotarele a
cinci localit`]i, Ceahl`u, Hangu, F`rca[a,
Poiana Teiului [i Grin]ies ● Retrocedarea
p`durilor c`p`tate de descenden]ii
domnitorului Moldovei, \n suprafa]` de
27.000 de ha, va fi obstruc]ionat` de Inspectoratul Teritorial Silvic, de Direc]ia
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Silvic` Neam] [i de Administra]ia
Domeniul Statului ● Decizia Comisiei
a provocat reac]ii adverse chiar din partea
unei ramuri a familiei istorice ● Mo[tenitorii
Sturdze[tilor vor s` investeasc` bani
grei \n turism [i \n silvicultura din zon`
● Ei doresc s` construiasc` trei fabrici
de prelucrare a masei lemnoase

Director : SORIN ROßCA STåNESCU
Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

s 2,7544 lei e 3,5292 lei
Volo, „Volvo“
[i „Volga“
Dan CIACHIR

Canonizarea mitropolitului
Grigore Dasc`lul
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Peremi[tii
au ciuntit
Legea Ticu
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Ingineria
lui
Streinu Cercel

Debutul
editorial al lui
Andrei ßerban

România dup` Raport
Viaceslav NIKONOV

Un nou „R`zboi Rece“?

Telenovela
Iancu
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Omul de afaceri a fost arestat
a treia oar` ● Curtea de Apel
Bucure[ti a admis recursul
Parchetului [i a decis emiterea unui
mandat de arestare preventiv`
pentru 19 zile pe numele lui Marian
Iancu ● El a venit singur
la Direc]ia Cercet`ri Penale,
unde a fost \ncarcerat

Foto: ROMPRES
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Mihai TåNåSESCU

Sf. Apostol Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie [i Teofan
Audien]a la zi: 196.065 cititori (conform Biroului Român de Audit
al Tirajelor [i serviciului de Internet www.trafic.ro)

çntrebarea zilei la www.ziua.ro

Terenul
Catedralei
Neamului este
revendicat
Un sfert din amplasamentul
alocat de stat Patriarhiei pentru
construirea Catedralei Neamului
este revendicat de fo[tii proprietari, procedurile de avizare
pentru realizarea edificiului
fiind blocate, precizeaz`
Mediafax.
Potrivit juri[tilor municipali,
aceste solicit`ri de revendicare
dateaz` din anul 2001, \ns`
amplasamentul din curtea Casei
Poporului nu putea fi retrocedat
\n natur`, acesta fiind domeniul
public al statului. Concret, cei
61 de solicitan]i puteau ob]ine

Raportul de ]ar`,
muni]ie pentru B`sescu
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Pre[edintele anun]` c` va men]ine presiunea pe Guvern

cel mult desp`gubiri financiare.
La \nceputul acestui an \ns`,
printr-o decizie a Guvernului,
cele 11 hectare din curtea
Casei Poporului au trecut din
domeniul public, \n domeniul
privat al statului, apoi transferat
\n proprietatea Bisericii Ortodoxe.
Numai c` trecerea din domeniul
public al statului \n cel privat
a reactivat calitatea de revendicator pentru cei 61 de solicitan]i, ace[tia având posibilitatea, potrivit Legii 247/2005,
s` ob]in` \n natur` fostele
amplasamente. (M.S.)

DA: 38,69 % M`cel aviar
NU: 61,31 % de aderare
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Rene PÅRßAN

EDITORIAL

ßi aviara zvârrr!

P

Pre[edintele,
de la Viena
la Elias

Finala Cupei
României:
Rapid - Na]ional

Bedros HORASANGIAN

atru stegule]e ro[ii [i cinci
galbene, toate democrate,
mai pluteau \n [pri]ul
pacientului perfect B`sescu, ie[it
mult mai s`n`tos \n sondaje dec~t
este de bun sim]. F~st~cit` [i
\mbujorat`, Anca Boagiu se declara
satisf`cut` de preten]iile nesim]ite
ale Europei. S-a trezit aderat`
leoarc` \n plin` conferin]` de
pres`. Gigi Becali \mpro[ca cu
acatiste de cinci sute, [i numai
de bine, \nspre Sportul Studen]esc
[i Pre[edinte. De emo]ie, Emil
Boc proba neglijent pijamaua lui
Stolojan. C~nd, ce s` vezi!, aviara
zv~rrr! pe dugheana integr`rii.
F`c`tur` sau nu, odat` cu
anun]area celor trei variante
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Opinii

Este Gadhafi
mai democrat
decât Saddam?
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Stolojan,
iubit de PD,
hulit de PNL

Parchetul Militar
redeschide
dosarul lui Becali

SIGURAN¥A CETå¥EANULUI
MAI PRESUS DECÅT SECURITATEA STATULUI
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de am~nare a \ncorpor`rii \n
Europa, Rom~nia va mirosi a
pene arse [i benzin`. Înfl`c`rat`,
cum \i st` ei mai bine la ceas
de cump`n`, ]`ri[oara se va
autop~rjoli p~n` la pulpe, se
va otr`vi cu ]uic` contraf`cut`
[i se va l`sa p`guba[`, \ntr-o
r~n`, pe m~na Uniunii Europene.
Pompierul Flutur stinge de
stinge focare dup` focare. Ca o
pern` atomic` jumulit` va putea
fi perceput` Rom~nia din satelit.
Colegul Nicol`escu, ministrul
S`n`t`]ii, a ap`rut \n grab` la
televizor [i cu vocea liberalocavernoas`, care-i [ade lui mai
bine, ne-a aruncat Tamiflu \n
ochi [i a decretat incendiu total,
sobru de ziceai c` l-a v`zut pe
Ciomu.
Nu se pune problema c`
nu suntem \n stare s` gestion`m
vreo secund` de calamitate, dar
nici m`car nu d`m de \n]eles c`
am b`nui cumva ce ni se petrece.
Dac` o \ntreba]i pe Delfina Barbu,
a[a o reclam` ni[te olteni du[i
cu pluta, Dun`rea a revenit \n
matca ei fireasc` numai ca s`
respecte programul de guvernare.

Oamenii, mai devreme sau mai
t~rziu, se vor \ntoarce la casele
lor, via]a \[i va urma cursul ei
firesc [i, \n general, lucrurile se
mai \nt~mpl`. Ce Dumnezeu,
n-a murit nimeni din at~t!
Super-strategia de combatere
a gripei aviare, pentru care, zice
Flutur, Rom~nia a primit numai
note de bine, [i-a ar`tat, \n sf~r[it,
roadele. În timp ce ardeau g~[tele
ca artificiile prin toate b`l]ile
Dobrogei, buboiul cocea mocnit
\n buricul ]`rii. Vigilen]ii
guvernamentali perpelesc la
nimereal` or`t`nii vinovate numai
pentru faptul c` sunt g`ini [i nu
pot s` ne p~rasc` la vreun baron
comunitar, iar adev`ratele criminale
se expun concupiscente \n galantarele
supermarketurilor, ademenind
f`r` ru[ine clientul pofticios [i
credul.
Fermele din Codlea, trebuie
s` avem [i noi Cernob~lul nostru,
nu pot fi singurul focar, pentru
c` aceste cote]e respect` \n aceea[i
m`sur` normele sanitar-veterinare
ca oricare altele din Rom~nia.
Nu se poate vorbi de o excep]ie,
un accident nefericit; este regula,

felul nostru de a \n]elege [i aplica
normele europene. De ce crede]i,
dragi consumatori, c` vor acei
nemernici [i haps~ni raportori
s` lichid`m fabricile de r~ie [i
p`duchi? Într-un fel, [i de dragul
lor, dar nu putem s`-i acuz`m
c`-i m`n~nc` pielea la simpla
idee c` vie]uim gard \n gard.
Dintre neru[inatele preten]ii
ale UE, pentru care am luat ieri
[i c~teva castane oficiale, percepute
de ]estele luminate ale Alian]ei
drept cartona[e ro[ii, (s` nu mai
\n]eleag` nici Serea pe ce lume
tr`ie[te) dou`, dintre cele mai
fierbin]i, privesc securitatea
alimentar`. Dac` v` pute]i desprinde
ochii de pe pulpele irezistibile,
[i da]i ochii roat` prin Alimentar`
o s` descoperi]i toate otr`vurile,
cu tot cu formula de fabrica]ie
afi[at` explicit pe etichet`. Dac`
am fi \n stare s` descifr`m savanta
compozi]ie, am \nghe]a ca puiul
de Crevedia vizavi de Nicoleta
Luciu, ca s` r`m~nem \n domeniu.
Foamea este mare, oferta [i mai
[i. Dar s` fie ca la ]ig`ri, s`
po]i opta \ntre cancer [i impoten]`,
a[a [i la m~ncare, \ntre un ulcer

anost [i \ndelung [i o grip` rapid`
[i eficient`. Vorba unui bard,
dec~t o via]` c~ine, mai bine o
zi leu.
Guvernul, a[a n`ucit de propria
guvernare, bulversat de g~ndurile
de restructurare, persiflat de pre[edinte, amenin]at cu integrarea
for]at`, ba[ca speriat de Geoan`
(n`scut candidat talentat la Prim`rie,
la postul de premier, la ce s-o
mai ivi [i prost`nac devotat, vezi
Iliescu - „G~nduri [i Reform`“)
s-a mul]umit s` incendieze \n
public ni[te ra]e pasagere [i a
uitat c` lumea de la ]ara pe care
o m~n` n-a mai v`zut televizor
dec~t pe sticl`.
Împr`[tietorii de virus aviar,
ni[te g`inari, n`imi]i cu ziua
pe la ferme, sunt simpli executan]i.
Cere pia]a liber` g`in`? Cere. În
fond ce crim` a comis el, a
aruncat o pas`re, dou` peste
gard. A dus m~ncare acas`
[i-a stropit un pic cu aviar`
\mprejur. Ce-o s`-i fac` Blaga [i
Monica, o s`-l coopteze \n lotul
de rezerv` al marilor corup]i?
Sfatul medicului: Nu se
face aviar` pe burta goal`.
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BARBU
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