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Pre[edintele Consiliului
Jude]ean Dolj, Ion Prioteasa,
consider` c` pe amplasamentul
localit`]ii Rast, afectat` grav de
inunda]iile din prim`vara acestui
an, ar trebui ridicat un sat
turistic, prin accesarea unor
fonduri europene.

„A fost un an foarte greu care a stat sub
semnul inunda]iilor din prim`var`. Am avut un sat
de mutat. O opera]iune grea. Se va vorbi mul]i
ani de vechiul [i noul Rast. Dup` p`rerea mea,
opera]iunea de mutare va dura \ntre cinci [i [apte
ani“, a spus Prioteasa. El consider` c` \n zona
vechiului amplasament al comunei ar trebui ridicat

un sat turistic. „Din incintele inundate \n prim`var`
apa va fi scoas` foarte greu. Cred c` o idee foarte
bun` ar fi ca s` fie accesate fonduri europene
pentru a face un sat adev`rat rom=nesc. Este unul
dintre brandurile care ne-au mai r`mas“, a declarat
Prioteasa.

Pre[edintele CJ Dolj apreciaz` c` terenurile
de pe vechiul amplasament ar trebui concesionate
pe o perioad` de 49 de ani c`tre „oameni \nst`ri]i“
care s` construiasc` [i case de vacan]`. „Dac`
toat` lumea se g=nde[te s` fug` la munte \n
concedii, noi, cei de la c=mpie, trebuie s`
g`sim solu]ii. |n acest sat turistic ar putea ca
lumea s` vin` la pescuit“, a mai spus Prioteasa.
■ ((MMeeddiiaaffaaxx))

Fenomene
paranormale
Sorin RRO{CA SST~NESCU

Anul 2006 a fost - [i este momentul s` facem
un bilan] - plin de paradoxuri. De contradic]ii.
De realit`]i care se bat cap \n cap. {i n`ucesc
opinia public`, intern` [i extern`. M` voi opri
doar la dou`-trei din multele ciud`]enii. Pentru
c` numai astfel putem \n]elege de ce unele e[ecuri
s-au transformat \n succese [i de ce au fost
compromise proiecte pozitive. {i \n]eleg=nd, am
putea anticipa evenimentele politice ale anului
urm`tor.

A fost anul cu cea mai mare cre[tere economic`
din ultimii 16 ani. Pentru prima dat` \n istoria
sa, leul rom=nesc a fost considerat cea mai
performant` moned` na]ional` din lume. Au ap`rut
\n presa interna]ional` chiar [i exager`ri, cum ar
fi afirma]ia c` Rom=nia este tigrul economic al
Europei de Est. Ei bine, \n aceste condi]ii \n care
[i bugetul a fost excedentar, Guvernul, \n loc s`
fie aplaudat, a fost de c=teva ori remaniat, o dat`
restructurat [i permanent contestat de pre[edintele
Rom=niei care, de altfel, este [i responsabil, \n
sens negativ ori pozitiv, de formula puterii instalate
\n 2004. Iar C`lin Popescu T`riceanu ar fi capul
r`ut`]ilor. V`zut astfel dinspre Cotroceni, dar [i
din direc]ia opozi]iei. Ca s` nu mai vorbim de
principalul partener al PNL din Coali]ie, Partidul
Democrat. Care [i el \l contest` pe primul-ministru,
b`t=nd palma cu principalii s`i inamici. A[adar,
prima consecin]` curioas` a relans`rii economiei
na]ionale este contestarea politic`, aceasta
transform=ndu-se \n instabilitate. Dar [i mai straniu
este c` un guvern condus de liberali, \n condi]iile
unei economii care se \nc`lze[te din ce \n ce
mai mult [i ale unui buget cum n-a mai pupat
Rom=nia de mul]i ani, c`rora li se adaug` puternica
infuzie de capital str`in, nu g`se[te s` fac` altceva
mai bun dec=t s` m`reasc` impozitele. A[a cum
i-am informat pe cititori \ntr-o edi]ie anterioar`,
toate persoanele care dispun de propriet`]i mobiliare
[i imobiliare vor pl`ti mult mai mult \n 2007,
comparativ cu 2006. M`car sub aspect electoral,
dac` nu [i din punct de vedere doctrinar, oare
nu ar fi putut l`sa liberalii grija m`ririi impozitelor
pe seama st=ngii, c=nd aceasta va reveni la putere?
{i fiindc` a venit vorba despre polul dreptei, s`
mai not`m o realitate tulbur`toare. Dreapta a
venit la putere ca alternativ` a PSD la sf=r[itul
anului 2004, constituit` fiind la acea dat` din PNL
[i PD, ultimul partid fiind atunci socialist. Motiv
pentru care Alian]a a fost o stru]o-c`mil`. Dominat`
\ns`, totu[i, de liberali. Dup` ce s-a r`sucit \n
jurul axei sale, Alian]a a \nceput s` fie dominat`
de PD, dar, ce e drept, acest partid-remorc` s-
a dat de trei ori peste cap [i s-a transformat ca
\n poveste \n partid conservator de dreapta. F`r`
s` schimbe sigla, imnul, statutul sau componen]a.
Uimitor este c` acum PD alc`tuie[te un pol de
dreapta din care sunt exclu[i liberalii PNL, dar
care \i integreaz` cu repeziciune pe platformi[tii
lui Stolojan, transforma]i \n contra-partid liberal.
Ace[tia din urm` fiind, \n realitate, st=ngi[ti. Co-
muni[ti re[apa]i. Ori frustra]i. |n prezent, guverneaz`
o alian]` care este practic rupt`, decimat`, pus`
pe b`], iar principala opozi]ie a Guvernului este
constituit` dintr-o component` a aceleia[i alian]e:
PD [i platformi[tii. 

Dup` doi ani de ofensiv` \mpotriva corup]iei,
Cotroceniul se vede confruntat cu realitatea din
sondaje: cet`]enii consider` c` cel mai mare
pericol \n 2006 a fost taman corup]ia. Dar dup`
ce a e[uat, B`sescu, \n acelea[i sondaje, continu`
s` stea bine-mersi pe primul loc. Asupra altor
ciud`]enii, avem timp s` ne oprim \n primele
edi]ii din 2007. La Mul]i Ani! ■
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Capcana CORIS

Asigur`rile de s`n`tate pentru
zilele de vacan]` nu sunt
\ntotdeauna ceea ce par. |n
spatele clauzelor se ascund
numeroase tertipuri.

Unul dintre domeniile aflate \n momentul
de fa]` \n plin` dezvoltare este cel al asigur`rilor,
pe aceast` pia]` activ=nd \n prezent c=teva zeci
de companii de profil. Veniturile societ`]ilor sunt
considerabile, acestea \ncas=nd sume uria[e de
pe urma poli]elor de asigurare de diverse
tipuri \ncheiate. ■

DA:40,33 % 
NU:59,67%

3,3817 llei

2,5676 llei

La trecerea dintre ani, rom=nii
vor serba intrarea \n UE cu
meniuri preten]ioase, muzic` de
calitate, spectacole grandioase
de lumin`.

Bucure[tenii au r`mas \n Capital` pentru a
serba zgomotos, cu meniuri sofisticate, muzic`
de calitate, spectacole de lumini [i artificii,
Integrarea. 31 decembrie 2006, ora 23.59 - 10,
9, ... 2, 1. La mul]i ani! Suntem europeni! Artificii
la Universitate, \n Pia]a Revolu]iei, la Romexpo.

Membrii Guvernului [i \nal]i oficiali europeni
petrec cump`na dintre ani \n centrul Capitalei,
la Atheneu [i \n Pia]a Revolu]iei. Al`turi de
premier [i de al]i membri ai Cabinetului
vor fi prezen]i pre[edintele Parlamentului
European Josep Borell, comisarul european
pentru extindere Olli Rehn, comisarul european
pentru Comunicare, Margot Wallstrom, baroana
Emma Nicholson, [eful diploma]iei germane
Frank Walter Steinmeier, ministrul de Externe
bulgar Ivailo Kalfin etc. ■ 
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Documentul nu
pomene[te nimic despre
represiunea s=ngeroas`
instaurat` \n Basarabia
[i Bucovina imediat
dup` anexarea acestor
teritorii de c`tre URSS,
\n 1940 A urmat un an
de bol[evizare for]at`,
cu deport`ri masive,
execu]ii sumare, torturi
[i gropi comune O
avanpremier` tragic`
pentru ceea ce avea s`
fie soarta \ntregii
Rom=nii

Exilul dup` exil

Fenomenul exilului românesc
face parte din istoria recent`, de
peste o jum`tate de secol, a
poporului nostru.

La un simpozion privind eforturile celor fugi]i
din raiul comunist de a demonstra str`in`t`]ii
adev`rata fa]` a dictaturii din ]ara noastr`, Dinu
Zamfirescu, pre[edintele Institutului Na]ional
pentru Exilul Rom=nesc (INMER), afirma c`
dup` 1990 rom=nii din Occident nu trebuie s`
se mai considere \n exil. ■

Dup` doi ani
de ofensiv`
\mpotriva
corup]iei,
Cotroceniul 
se vede
confruntat 
cu realitatea
din sondaje:
cet`]enii
consider` 
c` cel mai
mare pericol
\n 2006 
a fost taman
corup]ia.
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