
Am ascultat mesajul de ieri
al pre[edintelui Rom=niei,
Traian B`sescu, despre
lipsa de condamn`ri \n
domeniul sp`l`rii banilor [i
crimei organizate [i am
avut senza]ia unei
varia]iuni pe aceea[i tem`.

S: Cuv. Macrina, sora Sf.
Vasile cel Mare; Cuv. Die;
Cuv. Serafim de Sarov
D: Sf=ntul Mare Prooroc
Ilie Tesviteanul

Ion BARBU
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„Facem denun] [i vot`m
pentru ca apoi procurorul
s` vin` [i s` \i cheme la
audieri pe to]i membrii
Consiliului Na]ional.
Acestea nu sunt decizii 
ale unui partid care are 
o conducere coerent`.“ 
- Ioan RUS

B`ncile 
contra BNR
Bancherii s-au \nt=lnit ieri
pentru a discuta noul
regulament propus de
institu]ia central` pentru
acordarea de credite
persoanelor fizice. Is`rescu
va primi observa]iile [i
propunerile lor s`pt`m=na
viitoare. 

Satul francez
v=ndut 
prin T`riceanu
Biroul notarial al 
Ioanei T`riceanu a primit
peste 400.000 de euro dup`
ce a autentificat tranzac]ia
prin care Costanda a
v=ndut 1,6 hectare din 
Satul Francez
dezvoltatorului imobiliar
grec Raptis Kavouras
pentru 68 de milioane 
de euro. 

Ucraina 
„NO PROBLEM“
Accidentul delega]iei
oficiale rom=ne a umbrit
din prima vizita la Kiev.  

ANCHETE            4

EXTERNE            6

Justi]ie european`.
Aderat`, dar 
neintegrat`

R`zvan SAVALIUC

Pre[edintele consider` c` 
modific`rile Legii 10, aprobate 
de Parlament la ini]iativa unui grup 
condus de Dan Voiculescu, sunt 
neconstitu]ionale � {eful statului le
cere parlamentarilor s` reexamineze 
actul normativ [i le atrage aten]ia 
c` acesta \ncalc` [i Conven]ia 
European` a Drepturilor Omului 
� „Din punct de vedere politic, 
este c`, f`r` s` declare, devine un 
act de rena]ionalizare, consolid=nd 
ceea ce s-a f`cut \n perioada 
comunist`, c=nd oamenii au fost 
deposeda]i abuziv de propriet`]i“, 
a declarat B`sescu 

Neconstitu]ionalitatea noii legi este dove -
dit` [i prin faptul c` restric]ioneaz` retro-
cedarea terenurilor care au fost confiscate
odat` cu imobilele, arat` pre[edintele 
� El este de p`rere c` „Legea este o

ocazie de ob]inere de venituri necuvenite,
pentru cei care au dob=ndit prin
cump`rare imobile pe Legea 112“ [i c`
„serve[te o clientel` politic`“ � „{i eu am
cump`rat un apartament pe Legea 10,

asta nu m` motiveaz` s` nu \ntorc la
Parlament aceast` lege“ � Pre[edintele 
le cere partidelor „s` \[i reanalizeze
pozi]ia pentru a nu fi p`rta[e la o
rena]ionalizare, la 18 ani de la Revolu]ie“
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B`sescu respinge
noua na]ionalizare

www.ziua.ro DA: 58,27 %
NU: 41,73 %2,2417 lei

3,5581 lei Ar fi reu[it Iliescu s` intre 
\n Parlament \n noul sistem de vot?
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Opera]ia
Bold

Arhitectul-[ef al Capitalei 
a fost dat afar`. Lui i se
repro[eaz` emiterea unor
avize controversate.
Pre[edintele zice c` el s-a
\n]eles destul de bine cu
victima lui Oprescu.

Bucure[tiul a r`mas f`r` arhitect-
[ef, dup` ce primarul Capitalei, Sorin
Oprescu, l-a demis pe Adrian Bold.
Func]ia pe care a de]inut-o timp
de 10 ani i-a permis s` dispun` de
dezvoltarea urbanistic` a ora[ului.
Sorin Oprescu l-a demis pe arhitectul-
[ef al Capitalei \n urma analizei f`cute
de o Comisie de disciplin` asupra
activit`]ii lui Adrian Bold. |n acest
fel, primarul general a ]inut s` respecte
\ntru totul dispozi]iile legale \n materie,
pentru ca Bold s` nu aib` motiv
de a contesta decizia de demitere. 

Unul c=te 
unul la DNA

Iliescu a patronat \ntregul sistem politic rom=nesc
(...) dar, vai, pres`rat de acte calificate, continui,
extraordinare de corup]ie - Emil HUREZEANU
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