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Lista sus]in`torilor can-
didatului Sorin Oprescu la
Prim`ria Capitalei cuprinde
semn`turile a 24 de
bebelu[i, n`scu]i pe 13 [i
16 aprilie 2008, potrivit unei
anchete ini]iate de PIN. 

Pomeni
electorale
pentru medici
Miercuri, \n ultima [edin]`
pe care Executivul a avut-o
\nainte de data alegerilor
locale, Guvernul a decis
acordarea primei de stabili-
tate pentru persoanele care
lucreaz` \n sistemul sanitar,
cuantumul acesteia fiind
egal cu nivelul salariului de
baz` minim corespunz`tor
func]iei, gradului sau treptei
profesionale. 

Procurorul
pistolar
Marius Vasile, magistrat la
Parchetul Judec`toriei Sec-
torului 4, a fost cercetat pen-
tru c` a amenin]at cu arma [i
a \ncercat s` \mpu[te doi di-
rectori ai unei firme de con-
struc]ii pe un c=mp de l=ng`
Alexandria. Procurorul a f`-
cut o criz` de nervi pentru c`
cei doi nu i-au reparat cum
trebuie casa p`rinteasc`. 

Blocuri pe locul
uzinei Tractorul
Conducerea societ`]ii care
a cump`rat Tractorul
Bra[ov a recunoscut c`
dore[te s` ridice un cartier
reziden]ial \n locul fabricii.
Privatizarea uzinei a ajuns
pe masa DNA. 
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ANCHETE 12

Cuv. Isaachie

M`rturisitorul [i Varlaam;

Sf. Mc. Natalie

Aflu din �New York Times�
c` o cercetare recent
\ntreprins` la Universitatea
San Diego, California, indic`
existen]a unor determin`ri
genetice ale comportamen-
telor electorale.

Metabolisme
electorale

Zoe PETRE

OPINII 17

Ion BARBU

Oprescu sus]inut
de bebelu[i

�Aproape to]i preo]ii mei au fost c`uta]i s` primeasc`
candidaturi [i ace[ti preo]i, \n num`r de 36, sunt candida]i

ai UDMR. Pe d=n[ii, \ntr-un fel, i-a cump`rat UDMR� -
Laszlo TTÖKES

Politicienii refuz` de
15 ani s` foloseasc`
cea mai eficient`
metod` de eliminare
a fraudelor
electorale: cartea
de aleg`tor 
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Zece p`s`ri au
concurat pentru a
deveni simbol al
�p`s`rii na]ionale� a
Israelului: bufni]a
alb`, nagâ]ul, [oimul
ro[u, pesc`ru[ul
albastru,
privighetoarea,
colibri, barza,
flamingo, vulturul [i
pup`za. 

Popula]ia ]`rii a fost
invitat̀  s` voteze [i dup`
num`r`toarea a 551.000
de voturi victoria i-a
revenit pupezei, foarte

populare mai ales \n
r=ndurile solda]ilor [i
[colarilor. |ntre cele 500
de milioane de p`s`ri
care traverseaz` Israelul
anual, dus [i \ntors,
multe fac popas [i pe
p`m=ntul israelian.

O parte din pupeze
s-au aclimatizat, [i pot
fi v`zute pe str`zile
ora[elor, pretutindeni
unde s-a p`strat un col]
verde. Coloritul penajului
[i creasta semea]` \i
\nc=nt` pe israelieni.

Te[u
SOLOMOVICI  

Pup`za, simbolul
Israelului

Aleg`tori f`r` carte

De[i a fost reglementat prin Hot`r=rea de
Guvern 729 din 10 noiembrie 1992, acest docu-
ment n-a devenit nici la alegerile din 2008 sin-
gurul act pe baza c`ruia se poate vota ! Cartea
de aleg`tor \mpiedic` turismul electoral [i eli-
min` porti]ele de fraud` l`sate de cartea de
identitate ! La sf=r[itul anului 2000, 80% dintre
rom=ni aveau c`r]i de aleg`tor, iar din acel an
acestea s-au distribuit odat` cu noile c`r]i de
identitate ! La alegerile trecute, cartea de
aleg`tor a fost folosit` \n paralel cu cea de
identitate, \ncuraj=nd astfel frauda electoral`

! Cel mai mare adversar al c`r]ii a fost Viorel
Hrebenciuc care nu \n]elegea rostul documen-
tului pe motiv c`, �practic, alegerile nu pot fi
fraudate� ! PNL g`se[te acum scuze prin faptul
c` sute de mii de aleg`tori [i-ar fi pierdut aces-
te documente sau c`, \n acest moment, nu sunt
destule pentru a acoperi necesarul ! Realitatea
a dovedit c` la fiecare scrutin au existat sesi-
z`ri privind vicierea procesului electoral ! La
ultimele alegeri, cele din 2007 pentru Europar-
lamentare, Autoritatea Electoral` Permanent` a
constatat 154 de fraude electorale
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Pre[edintele israelian Shimon Peres
anun]` victoria pupezei
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