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Nu [tiu al]ii cum sunt, dar
eu una m-am cutremurat
citind, \n trei numere
consecutive ale �Rom=niei
Libere�, m`rturiile unui
fost procuror. 
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�Eu cred c` omul se trage din maimu]`, dar
este creat de Dumnezeu�

- Adrian IORGULESCU, ministrul Culturii

Ovidiu Iuliu
Moldovan s-a
stins din via]`
Actorul care a [tiut s`
recite ca nimeni altul
versul lui Eminescu, s-a
stins din via]` dup` o grea
suferin]`, miercuri seara,
\n urma unei ciroze
decompensate, la Spitalul
Universitar din Bucure[ti.
Pe 1 ianuarie, Ovidiu Iuliu
Moldovan \mplinise 66 de
ani. 

Facultatea 
de Str=mb

Zoe PETRE

Partidul 
penal 

maghiar
Partidul Civic Maghiar, forma]iune 
care militeaz` pentru autonomia 
teritorial` a �}inutului Secuiesc�, 
for]eaz` azi \nscrierea la Tribunal 
pe baza unor falsuri grosolane ! Listele 
cu semn`turi sunt pline de rom=ni care 
neag` c` [i-ar fi dat vreodat` acordul 
pentru \nfiin]area PCM ! O investiga]ie 
f`cut` de ZIUA pe listele depuse 
la Tribunal a scos la iveal` semn`turi 
care apar]in unor mor]i, invalizi sau 
rom=ni pleca]i demult din ]ar` 
! Doar dou` persoane din cele 
intervievate [i-au recunoscut semn`tura 

! Doru C`r`u[, din comuna g`l`]ean`
Corod, apare \n documentele PCM c` a
str=ns [i autentificat mii de semn`turi 
! El a depus pl=ngere penal` pentru 
substituire de identitate, fals, uz de fals 
[i prelucrarea nelegal` a datelor person-

ale ! Pre[edintele fondator al PCM 
Szasz Jeno a garantat \n fa]a instan]ei
pentru corectitudinea listelor 
! Liderii PCM amenin]` cu ample 
manifesta]ii de protest, la Bucure[ti 
[i \n Ardeal, \n cazul ne\nregistr`rii 

partidului ! M=ine, de ziua maghiarilor 
de pretutindeni, sunt programate 
mai multe mitinguri, prilej cu care 
organiza]iile extremiste maghiare 
au anun]at c` vor proclama autonomia
�}inutului Secuiesc�
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Constantinescu
se retrage 
din politic`
Fostul pre[edinte Emil Constantinescu a
anun]at c` va p`r`si Ac]iunea Popular` (AP)
dup` realizarea fuziunii cu PNL pentru a
activa exclusiv \n cadrul societ`]ii civile.

Decizia lui Constantinescu nu este provocat`
de vreo nemul]umire legat` de fuziune, ci de
inten]ia sa de a contribui la �reconstruc]ia elitelor
intelectuale� din Rom=nia. Fostul [ef de stat a
apreciat, \ntr-un interviu acordat RFI, preluat de
Rador, c` principalul atu al Ac]iunii Populare este
inten]ia liberalilor de a rec=[tiga dimensiunea
civic` a dreptei. �|n primul r=nd aducem un capital
nu de vot, ci de respectabilitate [i onorabilitate.
|n al doilea r=nd, ceea ce aducem este o component̀
ideologic`. Pe spectrul politic rom=nesc, poate
chiar din aceast` cauz`, AP nu a avut o pondere
deosebit̀ , dar a reprezentat \n mod unic componenta
civic`. PNL trebuie s` aib` [i o component` civic`,
[i anume s` se reg`seasc` \n ideologia sa, ideologia
civic-liberal`�, a ar`tat Constantinescu. (A.I.)

Guvernul a emis Hot`r=rea de
organizare a alegerilor locale
\nainte de publicarea \n Moni-
torul Oficial a Legii unino-
minalului. T`riceanu a \ncercat
s` evite alegerea uninominal`
a [efilor de Consilii Jude]ene.
PSD depune mo]iune de
cenzur` dac` Executivul nu se
r`zg=nde[te.

OPEC-ul
Kremlinului
Gazprom, KazMunaiGas,
Uzbekneft [i Turkmengaz au
convenit, \n aceast`
s`pt`m=n`, ca, din 2009,
pre]ul pl`tit de grupul rus
pentru gazele cump`rate din
Asia Central` s` fie la nivelul
celor europene. 

Culisele afacerii
Kosovo
Centrul de Studii Globale din
Canada a publicat o scri-
soare adresat` cancelarului
Schroeder \n anul 2000, care
dezv`luie dedesubturile
ruperii Kosovo de Serbia.
Belgradul intr` \ntr-un an
politic tulbure. Pre[edintele
s=rb a dizolvat ieri Parla-
mentul [i a convocat alegeri
legislative pentru 11 mai. FO
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Guvernul sfideaz`
Parlamentul


