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Ast`zi la Kremlin va fi
instalat Dmitri Medvedev,
un pre[edinte surogat
crescut de Putin pentru a-i
urma linia trasat` ca [ef al
Rusiei. Adev`ratul ]ar va fi
instalat \n fotoliul de
premier ocupat p=n` acum
de discipolul s`u. 

Creditul
scumpit 
a cincea oar`
Banca central` a majorat,
ieri, dob=nda de politic`
monetar` la 9,75%. Anali[tii
nu cred c` m`sura va
reduce infla]ia, iar Guvernul
se teme de „fr=narea“
economiei. 

Colaboratorii
Secu pot 
candida lini[ti]i
CNSAS nu \i poate verifica
pe aspiran]ii la prim`rii [i
consilii din cauza datelor
incomplete primite de la
BEC. Din listele trimise
Consiliului lipsesc numele
p`rin]ilor candida]ilor [i
locul na[terii, elemente f`r`
de care nu se poate \ncepe
verificarea. 

Bani virtuali 
la Steaua
Gigi Becali a uitat s`-i
pl`teasc` pe steli[ti, dar
alearg` cu „saco[ele“ dup`
adversarele lui CFR. Unii
dintre juc`torii steli[ti s-au
s`turat de practicile
patronului [i vorbesc sub
protec]ia anonimatului. 
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† Ar`tarea semnului Sfintei
Cruci la Ierusalim; Sf.
Mucenici Acachie [i Codrat

Majoritatea senatorilor
cere tuturor institu]iilor
implicate desecretizarea
documentelor legate de
fuga din Rom=nia a lui
Omar Hayssam.

Legea 
accesului la

informa]ii utile 
partidului

R`svan MOLDOVEANU
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Ion BARBU

}arul
Nechezol

„Fr`]ia asta cu respectul nesf=r[it care curge \ntre candida]i
arat` prost, arat` c` partide care se declar` adversare sunt 

\n stare s` se pupe \n spatele u[ii“ - Traian B~SESCU

Comisii de anchet` pe 
band` rulant` \n Parlament: 
Senatul vrea s` afle, \n an 
electoral, ce demnitari [i 
institu]ii ale statului 
l-au ajutat pe Hayssam 
s` fug` din Rom=nia 
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Cererea de revizuire
formulat̀  de urma[ul fostului
guvernator al Transnistriei,
Gheorghe Alexianu, prin
care cerea achitarea tat`lui
s`u [i a mare[alului, con-
damna]i pentru crime de
r̀ zboi, a fost respins` definitiv
de magistra]i.

Curtea Suprem` a admis
ieri recursul formulat de
procurori \mpotriva deciziei
Cur]ii de Apel Bucure[ti
(CAB) prin care au fost
reabilita]i par]ial mare[alul
Ion Antonescu [i fostul
guvernator al Transnistriei,
Gheorghe Alexianu.
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Reabilitarea lui Antonescu respins`

Comisarii politici
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Senatorii au \nfiin]at o Comisie care a cerut
desecretizarea documentelor din dosarul aflat
la Curtea de Apel � Dezbaterile parlamentare
televizate ar urma s` se suprapun` peste
judecata din instan]`, influen]=nd cursul aces-
teia � Cererea miroase [i a capcan` pentru
pre[edinte, deoarece desecretizarea o poate
face doar CSAT, institu]ie aflat` sub comanda
[efului statului � Dac` probele vor fi f`cute
publice, senatorii sper` s` g`seasc` ceva cu
care s`-l \nfunde pe B`sescu � Dac` nu,
m`car s`-l acuze c` se opune afl`rii adev`-
rului � Raportul parlamentarilor ar urma s` fie
dat publicit`]ii pe 31 octombrie, \n preajma

campaniei pentru alegerile parlamentare 
�Mi[carea senatorilor survine unui atac 
al lui Traian B`sescu la adresa Cur]ii
Constitu]ionale pe care o consider` pav`z` a
parlamentarilor corup]i � Deputa]ii vor [i ei s`
fac` Justi]ie [i au \nfiin]at o subcomisie care
s` studieze fil` cu fil` dosarele penale ale
mini[trilor Mitrea [i N`stase, \nainte de a-i
trimite \n fa]a DNA �Metoda tragerii de timp
este folosit` [i de Senat care cere mandatele
de interceptare telefonic` \n cazurile
mini[trilor {ere[ [i P`curaru pentru a decide
dac` ace[tia merit` s` fie 
deranja]i de procurori
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