
|nc`ierare
referendum �
europarlamentare

{eful statului consider` c` a
trimis la reexaminare o nou`
lege, \n timp ce ale[ii sus]in
contrariul.

Este vorba despre amendamentul �Nicolicea�,
conform c`ruia nu se pot face alegeri europarlamentare
[i referendum \n aceea[i zi. Consiliul Legislativ [i
Curtea Constitu]ional` \[i dau verdictul ast`zi. n

Sfin]ii 333 MMucenici ddin MMelitina;
Cuv. LLaz`r. 

�Cea mai mare problem` a Rom=niei este c` rom=nii sunt confunda]i
cu romii. (...) Fiecare ]ar` are dreptul de a expulza imigran]ii implica]i

\n infrac]iuni, dar nici o ]ar` nu are dreptul s` expulzeze imigran]i
doar pentru c` sunt suspecta]i� - liderul ALDE, Graham WATSON

Fostul cosmonaut rom=n Dumitru
Prunariu sus]ine necesitatea
elabor`rii unei rezolu]ii a ONU \n
ceea ce prive[te luarea m`surilor
de evitare a ciocnirii unui asteroid
cu Terra, transmite Mediafax. 

Prunariu, membru al Asocia]iei Exploratorilor
Spa]iului Cosmic, a declarat, ieri, la Universitatea
Tehnic` Cluj-Napoca (UTCN) c` un astfel de
document ar putea fi prezentat \n fa]a Adun`rii
Generale a ONU \n anul 2009. �Asocia]ia a adunat
o serie de personalit`]i interna]ionale din diverse

domenii care s` elaboreze un document [i s`-l
propun` spre analiz` \n anul 2009 Comitetului
ONU pentru explorarea pa[nic` a spa]iului
atmosferic. Ulterior, acest comitet \l va dezbate
[i \l va analiza, [i se dore[te ca acesta s` devin`
baza unui document elaborat la nivelul Adun`rii
Generale ONU. Actul va impune ni[te reguli
de urmat \n abordarea acestui subiect pentru
to]i p`m=ntenii, pentru toate statele lumii�, a
afirmat Prunariu. El a precizat c` probabilitatea
ciocnirii cu un asteroid de dimensiuni mici,
dar care s` provoace daune locale semnificative,
este o dat` la 1000 de ani. n (D.M.)
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Prunariu vrea rezolu]ie ONU pentru
evitarea ciocnirii cu un asteroid

Teroarea 
Ro[ie, 
la 90 de ani

Iu[cenko a pus
piciorul pe Insula
{erpilor

Pre[edintele Ucrainei, Viktor
Iu[cenko, a efectuat ieri o vizit` pe
Insula {erpilor, ocazie cu care a
\ndemnat autorit`]ile regionale s`
depun` eforturi pentru dezvoltarea
infrastructurii insulei din Marea
Neagr` [i �s` \mbun`t`]easc` nivelul
de trai al localnicilor�, informeaz` un
comunicat oficial preluat de
Mediafax. 

Iu[cenko a vizitat farul de pe insul`, oficiul po[tal
[i le-a oferit noi pa[apoarte [i un calculator agen]ilor
vamali de pe insul`. �Problemele insulei sunt problemele
]`rii�, a subliniat Iu[cenko, care ulterior a prezidat
o [edin]` pe tema dezvolt`rii infrastructurii Insulei
{erpilor [i a \ntregii regiuni Odesa. n (D.E.)

3,3671 llei

2,3187 llei

Va fi demis ministrul 
de Externe Cioroianu 

dup` noua gaf`?

Afirma]iile publice ale ministrului de Externe
al Rom=niei reprezint` pozi]ia oficial` a Rom=niei.
Sigur, criticat [i batjocorit acas` pe toate tonurile,
ridic=nd valuri de indignare [i proteste absolut
normale [i \ntemeiate. Numai c`, pe plan diplomatic,
\n sfera lumii politice, declara]iile domnului Cioroianu
au fost luate \n serios [i analizate ca atare. Normal,
pentru c`, altfel, cum s-ar putea discuta cu o ]ar`
dac` nu pleci de la principiul c` cel mai important
actor institu]ional al Rom=niei \n politica extern`
nu ar exprima mesajul rom=nesc?

Ca ministru de Externe al unei ]`ri europene,
domnul Adrian Cioroianu a lansat un mesaj perfect
anti-european. |n contradic]ie nu numai cu principiile
fundamentale ale UE, dar [i \mpotriva tuturor
regulilor de joc din sistemul european. |n noiembrie
2007, Cioroianu aduce un mesaj halucinant care ne
trimite nu numai pe noi cu mult \napoi \n istorie,
\nspre ororile sistemelor totalitare [i intoleran]ele
nazismului. Mai face ceva, dac` se poate [i mai
grav [i mai de neiertat. Tocmai fiindc` este ministru
\ntr-un guvern european [i, ca atare, trebuia s` [tie
(sau m`car s`-[i imagineze) c`, \n cazul unor
asemenea mesaje, func]ioneaz` \ntotdeauna
regula solidarit`]ii europene. Fie \n sens pozitiv,
ceea ce evident nu poate fi cazul, fie \n sens negativ,
prin delimitare [i trecere \n carantin`. |n acest
context, deserviciul adus intereselor Rom=niei
este imens, c`ci dac` politicienilor rom=ni li se
poate ierta lipsa de experien]` [i de cultur`, dac`
se mai poate trece (adev`rat, dispre]uitor [i
condescendent) peste balamucul generat de b`t`lia
politic` \n noroi din spa]iul d=mbovi]ean, exist` o
limit` peste care nu se trece. 

Este vorba despre memoria istoric` a Europei.
Memoria care a \nregistrat ororile provocate de
legisla]ia nazist` care mai apoi a servit ca model
pentru crimele sovietice, cea care a permis separarea
\n cadrul aceleia[i na]iuni a grupurilor de categorie
superioar` [i a celor care trebuiau izolate [i mai
apoi desfiin]ate \n ghetouri [i lag`re de concentrare.
|mpotriva acestei memorii s-a \ncercat edificarea
unui alt tip de Europ`, bazat` pe alte principii [i
alte reguli de func]ionare. Suntem prima ]ar` din
UE care, prin mesajul lui Adrian Cioroianu, zice
altceva. Ac]iunea va fi penalizat` ca atare. F`r` nici
un fel de dubiu. 

Dar cum se poate s` fim din nou primii la
afirmat prostii monumentale? Cum se poate ca
diploma]ia rom=neasc` s` aib` \n fruntea sa un
istoric care s` nu [tie ce sens dramatic are trimiterea
la simbolul exilului egiptean, c`ci este imposibil
s` nu se asocieze dobitocia spus` de ministrul
nostru cu episodul istoric tr`it de evrei [i
terminat prin exodul condus de Moise? 

Mesajul lui Cioroianu mai inoveaz` [i altcumva.
Dac` p=n` acum, pare a spune Rom=nia prin guri]a
[efului diploma]iei noastre, problemele europenilor
erau generate de existen]a pe teritoriile na]ionale
al unor comunit`]i formate din cet`]eni din afara
spa]iului UE, noi, acas` la noi, avem o problem`
cu o parte din propriii no[tri cet`]eni pe care,
nu-i a[a, vrem s`-i str=ngem peste noapte [i s`-i
trimitem \n exil \n Egipt. 

Acesta este \ns` [i mesajul Rom=niei? Evident
c` nu, fie [i numai privind la tradi]ia noastr`
de extrem` toleran]` [i convie]uire inter-etnic`.
Mesajul exprim` \ns` altceva: incapacitatea [i
ne[tiin]a clasei noastre politice de a rezolva pe
plan intern o problem` prioritar`. Angajamentele
luate la Bruxelles s-au dovedit ap` de ploaie. {i
nu Cioroianu va pl`ti pentru asta, ci Rom=nia
domnului Cioroianu. n
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SIE nu [tie
Spionajul rrom=nesc ssus]ine cc` nn-a pputut ss` aanticipeze 
c` iinfrac]iunile ccomise dde rromi \\n IItalia vvor cconduce 
la ssitua]ia eexploziv` dde aacum
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Expulz`ri 
\n mas`

Autorit`]ile din Italia au preg`tit
deja o list` de 800-1000 de
rom=ni care vor fi trimi[i \n
Rom=nia \n cadrul unei singure
opera]iuni de amploare.

Dac` se va ob]ine aprobarea factorului politic
din Italia, cazurile rom=nilor de pe aceast`
list` vor fi analizate separat, urm=nd s` se decid`
pentru fiecare \n parte dac` se impune sau nu
trimiterea \n Rom=nia. n
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Serviciul condus de adjunctul Silviu Predoiu ((ffoottoo)) \ncearc`
s` scape din scandalul rom=no-italian ascunz=ndu-se dup`
motiva]ia c` fapta ]iganului Mailat este de natur` penal` [i
nu intr` \n atribu]iile sale " Legea prevede \ns` c` SIE este
�organul de stat specializat \n domeniul informa]iilor
externe privind siguran]a na]ional` [i ap`rarea Rom=niei [i
a intereselor sale�, iar imaginea Rom=niei n-a fost nicic=nd
mai afectat` " SIE mai sus]ine c` nu desf`[oar` ac]iuni pe
teritoriul unui stat aliat, explica]ie care pune sub semnul
\ntreb`rii imensul aparat care grupeaz` mii de persoane [i
toac` anual zeci de milioane de euro de la buget " Surse
oficiale din SIE au declarat pentru ZIUA c` serviciul a trimis,
totu[i, factorilor abilita]i anumite informa]ii despre
evenimente \n care au fost implica]i cet`]eni rom=ni din
afara grani]elor " Guvernul n-a putut preciza azi dac` o
asemenea informa]ie a ajuns pe masa lui " Membrii
Comisiei SIE nu [tiu nimic " PC a cerut convocarea
conducerii Serviciului de Informa]ii Externe la Comisia de
specialitate a Parlamentului " SIE nu are nici p=n` la
aceast` or` un director, dup` demisia lui Claudiu S`ftoiu
pre[edintele B`sescu refuz=nd s` fac` o alt` nominalizare
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