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„Nu exist` niciun interes de a pleca din partid
tocmai \n aceast` perioad`, de revenire a PSD
la guvernare“ - Mircea GEOAN~
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Rom=nia \n
lume: \ncotro?

Ministrul anti-Justi]ie

George DAMIAN

„Macovei ar trebui s` tac`,
spre binele Justi]iei“, a declarat
Aidan White, pre[edintele FIJ

Mesajele de la
Bruxelles
vorbesc \n
principiu
despre o
chestiune
esen]ial`: este
Rom=nia
capabil` s` se
comporte ca
un juc`tor \n
Uniunea
European`
sau va prefera
un rol supus
regulilor
comunitare?

S: ✝ Cuviosul Eftimie cel Mare;
Sf. Mucenici Vas [i Eusebiu.
D: Cuviosul Maxim M`rturisitorul;
Sf. Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian,
Candid [i Achila.

Federa]ia Interna]ional` a Jurnali[tilor (FIJ), care
num`r` 500.000 de membri, a condamnat gestul lui
Macovei, care a afirmat c` nici ZIUA, nici directorul
ziarului nu au dreptul s` critice Ministerul, at=ta
vreme c=t Sorin Ro[ca St`nescu este anchetat
 ,,Nici Justi]ia [i nici libertatea presei nu sunt
servite prin \ncercarea de a folosi acest caz pentru
a evita dreptul legitim al presei de a investiga“, a
spus White  El a ad`ugat: ,,Oric`rui jurnalist,
chiar dac` este acuzat \ntr-un proces, trebuie s` i
se respecte prezum]ia de nevinov`]ie, \n special de
c`tre Ministerul Justi]iei“  FIJ sus]ine protestul
mass-media din Rom=nia \mpotriva comentariilor
,,deranjante [i nepotrivite“ ale ministrului 
Uniunea Mediasind propune o dezbatare public`
 Ordonan]ele 99 [i 131, alte bube ale ministrului,
vor ajunge \n aten]ia Reporteri f`r` Frontiere [i a
Organiza]iei de Media din sud-estul Europei 
Ordonan]ele sunt criticate [i de Agen]ia de
Monitorizare a Presei [i de Asocia]ia Civic Media
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Videanu ac]ionar
la „banca
escrocilor“
Primarul Capitalei [i-a \nceput
afacerile exact \n perioada \n
care Credit Bank, la care era
ac]ionar, a dat faliment.
Mul]i dintre cei care au girat falimentul b`ncii
„Rena[terea Creditului Rom=nesc - Credit Bank
SA“ au avut o evolu]ie fulminant`, at=t \n afaceri,
c=t [i \n politic`. ■
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Omor=t
de Justi]ia
rom=n`

Strategia
nuclear`
a Israelului

Anali[tii pun m`rturisirea pe seama deterior`rii
climatului de securitate din zon`. ■

Nici unul dintre judec`torii care i-au furat 12
ani din via]` nu [i-au cerut vreodat` scuze. ■
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Kyrill a m`turat
Europa
Conform ultimului bilan],
devastatoarea furtun` a ucis 41
de oameni. Bilan]ul devastatoarei
furtuni, care s-a ab`tut, joi,
asupra mai multor ]`ri, ajunsese
ieri la 41 de mor]i, potrivit CNN.
De asemenea, traficul aerian [i
cel feroviar au fost serios
perturbate, iar pagubele materiale
provocate de rafalele de v=nt se
ridic` la sute de milioane de euro.

www.ziua.ro

Cel pu]in 13 decese s-au \nregistrat \n Marea
Britanie, zece \n Germania, [ase \n Olanda,
trei \n Cehia, unul \n Fran]a, dou` \n Belgia [i
[ase \n Polonia. Alerta a fost men]inut` ieri la
Kaliningrad, enclav` rus` din Uniunea European`,
cu ie[ire la Marea Baltic`. ■

A f`cut B`sescu
trafic de influen]`
\n cazul ALRO?

DA: 57,35%
NU: 42,65%

social-economic
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Taxa
cu patru hibe

Marcel }undrea, gorjeanul care a
executat 12 ani de \nchisoare
dintr-o pedeaps` de 25 de ani
primit` pentru o crim` [i un viol
pe care nu le-a comis, a murit la
Spitalul Jude]ean din T=rgu-Jiu

În decembrie 2006, premierul
Ehud Olmert a recunoscut,
pentru prima oar`, c` Israelul
este o for]` nuclear`.

Foto: EPA

Pre[edintele B`sescu a prezentat ieri \n fa]a
ambasadorilor acredita]i la Bucure[ti priorit`]ile
politicii externe a Rom=niei. Nimic nou - sau
aproape nimic nou - \n discursul pre[edintelui.
Ideile principale au r`mas acelea[i: integrarea \n
Uniunea European`, resursele energetice, Marea
Neagr`, rom=nii de pretutindeni, Rom=nia ca
membru NATO activ. Repetarea insistent` a acestor
teme pare a fi un fel de chestionare subtil`, ca
un bile]el palmat - dar scris ap`sat - „se aude [i
la MAE, \n Aleea Alexandru?“
Multe dintre obiectivele enumerate mai sus
par mai degrab` s` se \mpiedice de Uniunea
European`, dec=t s` fie ajutate de aceasta. Un
prim exemplu: Republica Moldova. B`sescu a
anun]at ieri c` \n ceea ce prive[te extinderea
Uniunii Europene, Rom=nia „pledeaz` pentru
politica u[ilor deschise“ [i „va continua s` sus]in`
ca perspectiva european` a Republicii Moldova
s` fie aceea[i cu cea de care beneficiaz` statele
din Balcanii de Vest“. Tiptil-tiptil, cu o delicate]e
aproape furi[at`, pe sub u[a Rom=niei dinspre
UE s-a strecurat un bile]el (cam decolorat, e
drept) pe care scrie cam a[a: „Drag` Traian,
perspectivele europene ale Republicii Moldova
sunt luate \n considerare dup` Croa]ia, Serbia,
Albania, Macedonia, prin 2020, odat` cu Turcia
- dac` ai ocazia s` vorbe[ti despre subiect?“
|n str=ns` leg`tur` cu cele de mai sus vine
o a doua afirma]ie a pre[edintelui: „principala
prioritate a anului 2007 este conturarea profilului
Rom=niei de membru responsabil [i eficient al
Uniunii Europene, pe deplin conectat la marile
teme de dezbatere ale agendei europene“. Aproape
imediat a ap`rut tot pe sub u[a dinspre UE un
al doilea bile]el - cam la fel de palid ca primul
[i aparent la fel de bl=nd spre timorat - care
zice: „Drag` Traian, statele nou intrate \n Uniune
care se confrunt` cu tulbur`ri politice interne
majore risc` s` nu poat` participa la procesele
decizionale ale Uniunii Europene, dup` cum au
demonstrat-o deja exemplele Ungariei, Poloniei
[i Cehiei - dac` ai ocazia s` vorbe[ti despre
subiect?“
Oric=t de discrete ar fi, mesajele de la Bruxelles
vorbesc \n principiu despre o chestiune esen]ial`:
este Rom=nia capabil` s` se comporte ca un
juc`tor \n Uniunea European` sau va prefera un
rol supus regulilor comunitare? Altfel spus: va fi
Rom=nia \n stare s`-[i impun` dorin]ele \n Uniune?
La o prim` vedere, afirma]iile pre[edintelui B`sescu
intr` \n contradic]ie flagrant` cu ceea ce se
v=ntur` pe culoarele de la Bruxelles - sau cel
pu]in cu ceea ce afirm` bile]elele ajunse la
Bucure[ti. Iar aici am putea vedea o reactivare
a mitului }arigradului [i al vizirului care arunc`
n`frama neagr` pe umerii voievodului - bine\n]eles,
timid, cu delicate]e [i f`r` desc`p`]=nare, conform
celor mai actuale norme ale Uniunii. De[i niciodat`
nu se va vorbi deschis despre a[a ceva, \n principiu
Uniunea poate s` fac` multe zile fripte unei ]`ri
ca Rom=nia, care vorba poetului: „Nu e mic`, nu
e mare, nu-i sub]ire, ci-mplinit`,/|nc=t ai ce
str=nge-n bra]e - numai bun` de iubit`“.
Restul proiectelor de politic` extern` au r`mas
cam cum erau \n urm` cu doi ani: rom=nii de
pretutindeni sunt \n continuare dezam`gi]i - doar
c` au devenit rum=ni pe mo[ia boierului MAE
(care le str=nge proiectele [i nu le d` bani) [i
militarii rom=ni au r`mas \n Irak [i Afganistan.
La fel, Marea Neagr` r`m=ne \mp`r]it` \ntre
Turcia [i Rusia - doar c` Uniunea European` a
tremurat pu]in c=nd s-a blocat conducta dinspre
Belarus. A! mai era ceva: s-au \nmul]it peste
m`sur` strategiile post-aderare, - ceea ce ne
confer` avantajul unei prezent`ri diverse [i comice
la Bruxelles, unde ne vom putea defini \n sf=r[it
brandul de ]ar` sub sloganul: „Ve[nic amuzanta
Rom=nie!“ ■
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3,3824 lei
2,6110 lei

Leonard Orban afirm` c` patru
elemente ale taxei de prim`
\nmatriculare contravin
Tratatului UE [i aquis-ului
comunitar.
„Problema nu este taxa, ci nivelul taxei. Dar
mai sunt [i alte elemente, sunt \n total patru
elemente care sunt considerate ca fiind contrare
prevederilor Tratatului Uniunii Europene [i
aquis-ului comunitar“, a declarat Orban. ■

Ion BARBU

