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Cozma din
nou \n Valea
Jiului

Fostul lider al minerilor,
Miron Cozma, este
a[teptat la sf=r[itul
acestei s`pt`m=ni \n Valea
Jiului. 

Acesta va fi m=ine la T=rgu Jiu, iar
duminic` la Lupeni, pentru a participa la
o \nt=lnire cu simpatizan]ii s ì. Pre[edintele
interimar al ligii �Miron Cozma� din T=rgu
Jiu, Cristinel T`nasie, a declarat ieri c`
fostul lider al minerilor vine \n Gorj pentru
a-l vizita la \nchisoare pe Constantin
Cre]an, care execut` [i el o pedeaps`
pentru implicarea \n ultimele mineriade.
Cristinel T`nasie a precizat c` fostul lider
sindical din Valea Jiului va merge m=ine
diminea]` \n ora[ul Rovinari pentru a
vedea sediul ligii care \i poart` numele.
Apoi, potrivit Mediafax, Cozma va merge
la Penitenciarul de Maxim` Siguran]`
T=rgu Jiu pentru a-l vizita pe Cre]an,
iar duminic` se va deplasa \n Valea Jiului,
la Lupeni, pentru a se \nt=lni cu fo[ti
prieteni. Cozma are interdic]ie de a intra
\n municipiile Petro[ani [i Bucure[ti, dar
poate merge \n celelalte ora[e din
Valea Jiului. n ((AAnnddrreeii GGHHIICCIIUU{{CC~~))

Este Ceau[escu
\ngropat la Ghencea?
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Jandarmul UE 
\n Africa

UE folose[te rebeliunea din
Ciad pentru a-[i expune
for]a militar` \n lume. 

!politic` ................................ pag. 7

CNSAS demolat 
de magistra]i

Judec`torii [i procurorii
care f`cut poli]ie politic`
\[i pierdeau func]ia,
conform Legii 187/1999.

Paradoxal, Colegiul ajunsese tocmai
la studierea dosarelor judec`torilor [i
procurorilor, iar un membru al CC [i
unul al CSM au primit verdicte de
poli]ie politic`. 
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Pl=ngere \mpotriva
Adomni]ei 

Agen]ia de Evaluare [i
Asigurare a Calit`]ii \n
Educa]ie a depus �o
c`r`mid`� de probe la
Parchet \mporiva
ministrului. Tezele unice,
principalul cap acuzare.

Motivele pl=ngerii sunt numeroase:
nu s-a realizat analiza simul`rii
tezelor unice din semestrul al II lea
din anul [colar 2006-2007, care ar fi
demonstrat dificult`]ile imense
ridicate de obiectivitatea acestui
sistem de evaluare; nu a existat un
studiu de impact sau o not` de
fundamentare [i nu au fost consula]i
partenerii sociali \n CES.
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Rusia [i China
amenin]` SUA

Un raport oficial al
comunit`]ii de informa]ii
americane consider`
marile puteri ale Eurasiei
drept �amenin]`ri externe�
ale Americii.

Washingtonul [i Moscova \[i
oficializeaz` revenirea la pozi]iile din
perioada R`zboiului Rece \n timp ce
Beijingul este recunoscut drept un
poten]ial pericol pentru America. 
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Ac]ionarii
partidelor

Bogdan COMARONI

Cet`]eanul a fost executat
de toate guvernele, \n
vreme ce marii rechini ai
economiei au stat lini[ti]i [i
au cotizat la partide,
devenind, \n fapt, ac]ionarii
acestui cartel politic.

Fata guvernatorului BNR [i-a \nfiin]at o firm`, care a
intrat \ntr-o ampl` re]ea de societ`]i imobiliare, chiar \n
momentul relax`rii fiscale din 2007 ! M`sura BNR a
avut ca efect imediat o explozie a creditelor 
! Statutul B`ncii precizeaz` c` �membrilor Consiliului
de administra]ie [i angaja]ilor cu func]ii de conducere
ai BNR li se interzice s` reprezinte, direct sau indirect,
vreun interes financiar, comercial sau de alt` natur`� 
! P=n` la sf=r[itul lui 2006, BNR a ]inut \n fr=u
dob=nzile [i implicit politica de credite 
! |n 2007, Is`rescu a dat liber la \mprumuturi
! Pre]urile apartamentelor s-au dublat, 
ale terenurilor chiar s-au triplat ! |n
septembrie 2007, rom=nii erau datori 
la b`nci 18 miliarde de euro ! Cifra a
speriat BNR [i a f`cut-o s` scumpeasc`
creditele la \nceputul lui 2008 ! Pia]a
imobiliar` este estimat` la zece miliarde
de euro anual ! Cea mai valoroas`
component` a ei este informa]ia care poate
aduce c=[tiguri fabuloase peste noapte

3,6670 llei

2,5060 llei

Agentul BNR
L`cr`mioara Is`rescu a profitat 
din plin de pe urma politicii 
de credite dictate de tat`l s`u

Al doilea juc`tor al
Rom=niei joac` primul
meci de ast`zi, cu
Gasquet, dup` care
urmeaz` partida-vedet`
dintre Pavel [i Tsonga.
Echipa Rom=niei pleac`
cu [ansa a doua \n fa]a
galonatei selec]ionate a
Fran]ei \n turul inaugural

al grupei mondiale din
Cupa Davis, \nt=lnire
g`zduit` \n acest week-
end de Sibiu, dar Andrei
Pavel, Victor H`nescu,
Florin Mergea [i Horia
Tec`u cred c` pot
r`sturna calculele h=rtiei
dac` vor avea nervii tari [i
sus]inerea publicului.
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Parlamentul de la Ankara
a adoptat, miercuri
noaptea, la finalul unei
[edin]e maraton de peste
12 ore, un amendament
constitu]ional prin care
portul v`lului \n
universit`]i va fi autorizat. 
Dintre cei 514 deputa]i
care au participat la vot
prin buletin secret, 401

au votat \n favoarea
amendamentului, iar 99
\mpotriv`, num`rul
primilor dep`[ind cele
dou` treimi de voturi
necesare pentru
modificarea Constitu]iei. 

Amendamentul extrem de controversat
al proiectului prevede c` �nimeni nu

poate fi privat de dreptul s`u la o educa]ie
superioar`�, trimitere direct` la tinerele
musulmane care poart` v`l. Aceast`
chestiune a divizat, \n ultima vreme,
opinia public` din Turcia, stat \ntemeiat
pe principii laice, dar cu o popula]ie
musulman` \n propor]ie de 99%. Constitu]ia
interzicea p=n` acum purtarea v`lului
[i a altor ve[minte cu conota]ie religioas`
\n universit`]i. n ((DD..EE..))

Curtea
neconstitu]ional`
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