
Economia, la mâna
lui Dumnezeu

Dac` anul viitor va fi unul normal
din punct de vedere meteorologic,
Guvernul \[i va atinge ]intele
macroeconomice propuse. F`r`
secet`, anul acesta cre[terea
economic` ar fi fost de 8,1%. 

�Opinia mea este c` anul viitor, dac` va fi
unul climateric normal, ne vom respecta ]intele�,
a declarat ministrul Economiei [i Finan]elor,
Varujan Vosganian, pentru HotNews. n

Sf. Ap. Înt=iul Mucenic
[i Arhidiacon {tefan

�Rom=nia are nevoie s`-[i d`ltuiasc` o Constitu]ie
european`, care s` dea un rol limpede, neechivoc [i

complementar institu]iilor statului� - Regele Mihai I

Rom=nia este principala surs` de
fraude online care \mpiedic` buna
func]ionare a site-ului de licita]ii
virtuale eBay din SUA. Compania a
trimis o echip` de exper]i \n ]ar` \n
vederea limit`rii fenomenului, \n
colaborare cu autorit`]ile locale,
informeaz` Los Angeles Times.

Pe de alt` parte, bulgarii sunt specializa]i \n
furtul de proprietate intelectual`, iar ucrainienii
sunt lideri \n activit`]ile infrac]ionale implic=nd pl`]ile
online intermediate de carduri de credit. |n ceea
ce prive[te licita]iile online, \n special c=nd este vorba
despre tranzac]ii de cump`rare importante, care

pot genera c=[tiguri de p=n` la 5.000 de dolari, cum
ar fi achizi]iile auto, rom=nii sunt lideri.

Poli]ia rom=n` estimeaz` c` infrac]iunile online
s-au dezvoltat, construind o industrie de mai multe
milioane de dolari, de o amploare similar` celei
de trafic de droguri sau trafic de fiin]e umane, potrivit
Los Angeles Times.

Astfel, Albena Spasova, expert eBay \n domeniul
fraudelor online, a revenit \n Rom=nia, la R=mnicu
V=lcea, escortat` de serviciile secrete americane,
dup` mai multe c l̀̀ torii \n ]ar` pe parcursul ultimilor
doi ani, \n vederea analiz`rii cazurilor de infrac]iuni
\mpreun` cu poli]ia local`. R=mnicu V=lcea este
un centru global de fraud` pe Internet [i \n domeniul
cardurilor de credit, noteaz̀  The Times. n(Mediafax)
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A murit legendarul 
Oscar Peterson

Marele pianist Oscar Peterson, unul
dintre cei mai cunoscu]i muzicieni
ai jazzului, a decedat duminic`, la
v=rsta de 82 de ani. 

Peterson s-a stins din cauza unei boli la
rinichi \n locuin]a sa din Mississauga, suburbie a
ora[ului Toronto. Pe parcursul unei cariere de
[aptezeci de ani, Peterson a c=ntat al`turi de
unele dintre cele mai mari nume ale jazzului, cum
ar fi Ella Fitzgerald, Count Basie, Duke Ellington,
Charlie Parker [i Dizzy Gillespie. Numele s`u se
leag` [i de trioul pe care l-a condus \n anii 1950
[i din care f`ceau parte Ray Brown la bass [i
Herb Ellis la chitar .̀ Colec]ia impresionant` de premii
a lui Oscar Peterson include Ordinul Canadei, una
dintre cele mai \nalte distinc]ii oferite de aceast`
]ar ,̀ dar [i opt Grammy din care unul pentru \ntreaga
carier`, primit \n 1997. n ((BB..MM..))
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Se vor îmbun`t`]i rela]iile
Bucure[tilor cu Chi[in`ul?

Aceasta se imagineaz` c` ar putea fi consecin]a
final` a inten]iei lui Traian B`sescu de a denun]a
\n fa]a Parlamentului Rom=niei Pactul Ribbentrop-
Molotov? {i dac` da, care sunt posibilele consecin]e
\n plan practic?

Nu-mi imaginez c` Traian B`sescu crede c`
o asemenea declara]ie, asumat` prin vot de
c`tre Parlament, poate s` r`m=n` la stadiul teoretic
la care s-a produs condamnarea comunismului,
act politic major materializat p=n` acum doar
prin publicarea operelor complete ale domnului
Tism`neanu. Va fi vorba doar de o declara]ie de
principii? Greu de crezut. Pur [i simplu deoarece
condamnarea public` a acestui pact a avut, \n alte
zone ale Europei, consecin]e extrem de puternice
[i vizibile acum pe noua hart` a continentului
nostru.

Poate v` aminti]i de �Lan]ul Baltic� care a avut
loc \n ziua de 23 august 1989 (cu ocazia anivers`rii
a 50 de ani de la semnarea Pactului), c=nd
peste 2 milioane de oameni [i-au dat m=inile pentru
a forma un lan] de peste 600 km lungime de-a
lungul celor trei state baltice (Letonia, Lituania
[i Estonia), \n scopul sensibiliz`rii comunit`]ii
interna]ionale privind nedreptatea istoric` suferit`
de cele trei ]`ri \n urma punerii \n practic` a
Pactului Ribbentrop-Molotov [i anexelor sale secrete.
Imediat, la Moscova, o comisie special` condus`
de Alexander Nicolaievici Yakovlev este \ns`rcinat`
cu investigarea existen]ei protocoalelor secrete. |n
decembrie 1989, Yakovlev recunoa[te oficial, pentru
prima oar` \n istoria URSS, c` aceste protocoale
au existat [i, ca urmare, Congresul Deputa]ilor
Poporului voteaz` o declara]ie care admite existen]a
protocoalelor respective [i le denun]`. 

Unii anali[ti consider` c` �Lan]ul Baltic� a fost
detonatorul real al unui proces, desigur motivat
[i prin alte considerente geo-politice, marcat de
presiunea uria[` caracteristic` momentului unic al
dispari]iei conducerilor comuniste din statele central
[i est-europene, care a condus la dizolvarea URSS
[i la formarea statelor independente de ast`zi.
Poate este mult spus, dar este cert c` denun]area
Pactului a constituit baza juridic` ce a oferit o
legitimitate istoric` [i mai puternic` aspira]iei de
independen]` na]ional` din ]`rile a c`ror istorie
a fost profund marcat` de t=rgul tragic dintre
Hitler [i Stalin. 

Tehnic vorbind, nu exist` nici un fel de \ndoial`
posibil` c` Rom=nia are dreptate atunci c=nd evoc`
de at=t timp - [i acum o va face pentru prima
oar` la modul oficial - existen]a unor amput`ri
teritoriale ca rezultat direct [i nemijlocit al aplic`rii
Pactului Ribbentrop-Molotov. Dar ce putem face,
ca ]ar` membr` UE [i NATO, cu dreptatea asta
a noastr`? O proclam`m, o vot`m, trimitem rezolu]ia
Parlamentului Rom=niei, cancelariilor occidentale
[i celei de la Moscova. Ce se poate \nt\mpla dup`
asta?

|ntrebare absolut logic` deoarece condi]ia sine
qua non a admiterii noastre \n cele dou` organisme
a fost acceptarea necondi]ionat` de c`tre Rom=nia
a principiului respect`rii grani]elor existente [i,
implicit, renun]area la preten]ii teritotriale. |n
principiu, Moscova nu mai este un factor \n ecua]ie
fiindc` teritoriile la care face referire Rom=nia
fac parte acum din ]`ri independente [i suverane.
Numai c`, din punct de vedere juridic, denun]area
de c`tre URSS a protocoalelor ar trebui s` aib`
consecin]e asupra statutului actual al tuturor
teritoriilor foste sovietice. Teoretic a[a e, numai
c`, practic, aplicarea acum a acestui principiu ridic`
probleme enorme. Iar prima, practic insurmontabil`,
este de a cere instan]elor europene [i euro-atlantice
s` accepte revendic`ri teritoriale, chiar dac` ele
sunt absolut \ntemeiate [i bazate pe realit`]i istorice
indubitabile. 

|n acest caz, care sunt consecin]ele practice
pe care le sper` Traian B`sescu [i pe ce anume
se bazeaz`? Vom vedea.  n
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}ulu[ s-a inspirat din dezv`lurile ZIUA pentru a infirma
solu]ia de ne\ncepere a urm`ririi penale (NUP) semnat`
de procurorul Crin Nicu Bologa " Fostul [ef al DNA Cluj
a \nchis un dosar \n care 35 de hectare de la marginea
Clujului, apar]in=nd domeniului public al statului, au fost
\nstr`inate ilegal " Cunoscut sub numele de �{apca
verde�, terenul, \n valoare de 70 de milioane de euro, a
ajuns pe m=na omului de afaceri Arpad Paszkany " De[i
p`m=ntul face obiectul unui dosar penal, patronul
clubului de fotbal CFR Cluj a ridicat pe el centrul
comercial Polus Mall " La inaugurare au participat lideri
ai PD, \n frunte cu pre[edintele partidului Emil Boc " |n
rezolu]ia de NUP, procurorul Bologa - care dup`
dezv`luirile din ZIUA [i-a dat demisia invoc=nd motive
personale - a recunoscut c` terenul a fost luat cu japca
[i c` astfel statul a fost prejudiciat " Procurorul nu a
men]ionat \ns` nimic despre implicarea \n acest caz a lui
Paszkany " Rezolu]ia lui Bologa a survenit [edin]ei de
bilan] a Parchetului General \n care pre[edintele l-a dat
pe afaceristul clujean drept exemplu de civism
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Dar ce putem
face, ca ]ar`
membr` UE [i
NATO, cu drep-
tatea asta a
noastr`? O pro-
clam`m, o vo-
t`m, trimitem
rezolu]ia Par-
lamentului Ro-
m=niei cance-
lariilor occiden-
tale [i celei de
la Moscova. Ce
se poate \nt\m-
pla dup` asta?
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R`zmeri]` 
contra Electrica

Locuitorii din Voluntari au blocat
DN2 \n Ajun dup` ce au r`mas f`r`
electricitate din cauza supra-
consumului de energie.

C=teva sute de localnici din Voluntari au
blocat, luni seara, DN 2 Bucure[ti - Urziceni,
pentru c` r`m`seser` f`r` curent electric, conform
HotNews. Oamenii au recurs la aceast` form`
de protest dup` ce aproximativ 3000 de familii
din localitatea ilfovean` au r`mas f`r` curent n

FO
T

O
: 
M

E
D

IA
F
A

X


