
Dezastrul indian

Fostul ministru al Privatiz`rii,
Ovidiu Mu[etescu, este acuzat de
c`tre Sindicatul Solidaritatea de
subminarea economiei na]ionale,
\n cazul vinderii pe mai nimic a
pachetului majoritar de ac]iuni al
SC Siderurgica Hunedoara. n

S SSfin]ii 114. 0000 pprunci uuci[i 
din pporunca llui IIrod; CCuv. MMarcel.
D SSf. MMuceni]` AAnisia; CCuv. TTeodora
din CCezareea; CCuv. LLeon, aarhimandritul.

�Oare preo]ii ortodoc[i sunt vinova]i de s`r`cia din ]ar`,
de corup]ia endemic`, de \ngenuncherea demnit`]ii

na]ionale, de atentatele concertate la moral`?� - Extras din
Raportul �Biserica Ortodox` Rom=n` \n anii regimului comunist�

Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale
din Rom=nia (CNADNR) a
suplimentat ieri cu 195.000 de
etichete autocolant num`rul
rovinietelor, se arat` \ntr-un
comunicat al Ministerului
Transporturilor (MT).

|n intervalul 21-28 decembrie au fost distribuite
470.000 de roviniete, distribu]ia unor noi cantit`]i
urm=nd s` continuie [i \n perioada urm`toare,
precizeaz` comunicatul MT. Rovinietele sunt
disponibile la Direc]iile regionale de drumuri [i
poduri (DRDP), la sta]iile de benzin` Rompetrol,
Petrom, Mol, OMV [i la Po[ta Rom=n`. 

Rovinieta valabil` pentru anul 2008 va costa 28
de euro \ncep=nd din luna ianuarie, potrivit unei
ordonan]e de urgen]` a Guvernului, publicat` joi
\n Monitorul Oficial. OUG 157/2007 prevede c`
pentru autoturisme se vor pl`ti 3 euro pentru
rovinieta de [apte zile, 7 euro pentru cea de 30
de zile [i 28 de euro pentru rovinieta valabil` un
an. Cele mai mari tarife sunt pentru vehiculele
de transport marf` de peste 12 tone, pentru care
se vor pl`ti 1210 euro pentru rovinieta valabil`
un an. Vehiculele istorice sunt scutite de la plata
rovinietei. Rovinieta se achit` \n lei, la cursul de
schimb al zilei comunicat de BNR, valabil pentru
ultima zi din luna anterioar` datei achit`rii tarifului.
Posesorii de autovehicule prin[i f`r` �ab]ibild� risc`
amenzi \ntre 500 [i 9000 de lei. n ((CC..SS..))

Programele TV
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Bhutto - sculptat`
\n nisip

Artistul indian Sudarsan Pattnaik
tocmai [i-a des`v=r[it sculptura
\n nisip pe care a realizat-o [i
care o reprezint` pe Benazir
Bhutto, fost premier al
Pakistanului.
Sculptura a fost realizat` ieri pe
plaja Puri, la est de
Bhubaneswar, pentru a celebra
memoria lui Bhutto, asasinat`
joi. Uciderea liderului opozi]iei a
[ocat o lume \ntreag`, liderii
mondiali condamn=nd vehement
actul terorist. Din punct de
vedere economic, speciali[tii se
tem c` vor exista consecin]e pe
pia]a mondial`. n

Va fi r`zboi \n
Kosovo \n 2008?

Trec=nd \n revist` evenimentele din acest an,
cel pu]in din punct de vedere politic, putem trage
concluzia c` 2007 a fost anul lui Traian B`sescu.
Pre[edintele a reu[it performan]a incredibil`
de a genera cele mai multe [i mai spectaculoase
[tiri de pres`.

O contabilizare rece a faptelor ar duce la
concluzia c`, strict numeric, reu[itele lui B`sescu
dep`[esc insuccesele, domnia sa reu[ind performan]a
de a puncta \n sondaje ori de c=te ori i-a ie[it
c=te o ac]iune politic` [i a de a nu sc`dea
prea mult atunci c=nd a ratat \n altele. Dac` \ns`
lu`m \n calcul amploarea evenimentelor declan[ate
de Traian B`sescu, atunci lucrurile se schimb`
radical. Anul 2007 va r`m=ne \n istoria politicii
rom=ne[ti ca anul \n care, pentru prima oar`,
un pre[edinte a fost suspendat! Cel care p`rea
a fi ve[nicul \nving`tor al b`t`liilor politice s-a
v`zut obligat s` plece acas` pentru 30 de zile,
de[i, p=n` \n ultima clip`, a sperat c` parlamentarii
nu vor \ndr`zni s` voteze suspendarea sa. A[a
s-a n`scut episodul �demisia \n 5 minute�, care
a spart, \n ochii opiniei publice, mitul fermit`]ii
[i siguran]ei lui B`sescu. Nu \nt=mpl`tor, la
sf=r[itul referendumului, pre[edintele [i-a ie[it
din min]i [i s-a n`pustit pe ziarista de la
Antena 1. Momentul �]iganca \mpu]it`� reflect`
starea de surescitare pe care i-a generat-o dlui
pre[edinte aceast` perioad` de suspendare! Este
cert c` momentul suspend`rii l-a schimbat
mult pe Traian B`sescu, l-a f`cut un fel de Mike
Tyson care, la revenirea \n ring, dup` prima
\nfr=ngere, de teama unui nou insucces, i-a mu[cat
urechea adversarului.

De altfel, o alt` nereu[it` a proiectelor lui
Traian B`sescu este legat` de faptul c` nu a
reu[it s`-i scoat` pe liberali de la guvernare,
ac]iunile sale sem`n=nd din ce \n ce mai mult
cu cele ale boxerului american. Nu cred c` exist`
un mijloc pe care, \n acest an, pre[edintele s`
nu-l fi folosit pentru a-l da jos pe T`riceanu
din fruntea guvernului: \ncercarea de a sparge
PNL, trimiterea pe band` rulant` \n fa]a procurorilor
a mini[trilor liberali, atacurile permanente \n
pres`, etc. Ultima speran]` a pre[edintelui de
a-l vedea la p`m=nt pe primul-ministru era legat`
alegerile euro-parlamentare, \n care miza pe
un scor foarte slab al PNL, numai c` acele 14
procente au confirmat stabilitatea electoratului
liberal [i, implicit, \nt`rirea pozi]iei lui T`riceanu.

Poate c` tocmai acest ultim insucces al domniei
sale l-a f`cut s` impun` PD-ului, partidul s`u
de suflet, fuziunea cu PLD-ul lui Stolojan. Este
un fel de pedepsire pentru neimplicarea suficient`
a democra]ilor \n r`zboiul personal al lui
Traian B`sescu, r`zboi \n care, e drept, mai mult
au punctat Boureanu, Raluca Turcan sau chiar
Stolojan! Chiar dac` rezultatul ob]inut de PD
la euro-parlamentare este mult sub cel estimat
\n sondaje, totu[i el este, de departe, cel mai
bun ob]inut p=n` acum de acest partid. De aceea,
fuziunea aceasta nu poate fi privit` ca necesitate,
ci doar ca pe un gest prin care Traian B`sescu
\[i exprim` propriile dorin]e.

Sigur c`, pentru sus]in`torii lui Traian B`sescu,
anul care se \ncheie acum are [i succese, numai
c` pu]ini vor fi aceia care vor \ndr`zni, la cump`na
dintre ani, s` se duc` la Cotroceni pentru a primi
felicit`ri. Cu excep]ia Elenei Udrea, cei mul]i
PD-i[ti se vor limita s`-i trimit` pre[edintelui
doar banalele SMS-uri pentru a evita replicile
t`ioase pentru activitatea din 2007. |n fond, ca
b`t`lie pentru B`sescu, mai mult a f`cut
z`pada dec=t zmeii din PD! Ea, s`raca, l-a culcat
la p`m=nt pe Ludovic Orban, adversarul cel
mai de temut al pre[edintelui! Ce va fi \n 2008
nu v` spun. Ca s` nu v` stric s`rb`torile!

Director: SORIN RO{CA STåNESCU Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI cotidian na]ional fondat \n 1930

2007 - Anul lui
Traian B`sescu
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Prejudiciul reclamat este de milioane de euro " Cu toate
c` exista un contract de management [i altul de asociere
\n participa]iune, aflate \n plin` desf`[urare, pe baza
c`rora se investiser` mari sume de bani, insula i-a fost
arendat` lui T`râ]`, pe 20 de ani, pentru o redeven]` de
numai 500 kg gr=u/ha/an agricol " |n condi]iile \n care se
f`cuse o ofert` mult mai avantajoas` " Actuala
conducere a ADS a depus dou` pl=ngeri la Parchet,
prima viz=nd \ntreg Consiliul de Administra]ie al
institu]iei condus - \n perioada 19.07 - 23.11.2001 - de
Cristinel Vasile Candet, iar a doua pe Mihai Ciobanu,
director al Direc]iei Urm`riri Contracte \n perioada
6.06.2002 - 26.01.2005 " |n pl=ngere se denun]`
�s`v=r[irea infrac]iunilor de abuz \n serviciu contra
intereselor publice [i abuz \n serviciu \n form` calificat`,
produc=nd \n acest fel pagube cu consecin]e deosebit de
grave patrimoniului ADS� " Candet a supus spre
aprobare solicitarea arend`rii suprafe]ei de 56.000 ha
din insul`, prin atribuire direct`, c`tre o societate a
deputatului T`râ]` " Fostul director al ADS a omis s`
precizeze c`, la acea dat`, existau mai multe oferte de
arendare, inclusiv dou` contracte aflate \n derulare. Iar
membrii CA au aprobat documentele

3,6102 llei

2,4564 llei
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Binef`c`torii lui Culi]`
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Sigur c`, pentru
sus]in`torii lui
Traian B`sescu,
anul care se
\ncheie acum
are [i succese,
numai c` pu]ini
vor fi aceia care
vor \ndr`zni, la
cump`na dintre
ani, s` se duc`
la Cotroceni
pentru a primi
felicit`ri.

Urm`toarea aapari]ie 
a zziarului 
va ffi vvineri, 44 iianuarie 22008

PSD bun de plat`

PSD a pierdut procesul cu
agen]ia de turism J�Info Tours [i
este obligat, prin sentin]a
Tribunalului Bucure[ti din 17
decembrie, s` achite Agen]iei
peste un miliard de lei
reprezent=nd contravaloarea
unor bilete de avion folosite de
liderii partidului [i care nu au
fost pl`tite, informeaz` NewsIn.
Astfel, PSD trebuie s` achite
104.432,69 lei contravaloarea
serviciilor prestate de Agen]ie [i
1539,3 lei, cheltuieli de
judecat`. n (D.I.)
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