
Disperare 
[i 

speran]`

Oric=t de spectaculoase [i
de surprinz`toare ar fi ele,
tentativele pre[edintelui
Traian B`sescu de a-[i
identifica [i adjudeca alia]i
pentru viitoarele alegeri
parlamentare [i viz=nd
[efia statului sunt, \n fine,
ra]ionale. Ele pot fi puse
sub semnul strategiei
politice. La care orice adult
care ac]ioneaz` \n acest
domeniu are dreptul. 

Sf. Mc. Sofia [i fiicele

sale: Pistis, Elpis [i Agapi

Ion BARBU
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Dan Voiculescu refuz` s` afle verdictul judec`]ii 
cu CNSAS, institu]ia care l-a declarat colaborator 
al Securit`]ii ca poli]ie politic` � Asistat de socrul 
ministrului Justi]iei, fondatorul PC solicit` 
Cur]ii Constitu]ionale s`-l scape [i s` declare 
nelegal` Ordonan]a dup` care func]ioneaz` 
CNSAS � Avocatul C`lin Zamfirescu a cerut 
instan]ei s` nu \i recunoasc` clientului 
s`u eticheta de colaborator al fostei Securit`]i
�Judec`torul a apreciat c` cererea de anulare 
a deciziei CNSAS nu poate fi solu]ionat` acum 
[i a dispus continuarea judec`]ii � Pentru a 
suspenda din nou procesul, dup` manevra reu[it`
cu certificatul ORNISS, Voiculescu [i-a asigurat o 
nou` am=nare, doar-doar va sc`pa p=n` la alegeri
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Lege
\mpotriva 
lui Morar

Senatul a aprobat ieri modifica rea
Le gii privind statutul magis tra]ilor, stabilind
c` procurorii [efi ai DNA, DIICOT [i
PICCJ, precum [i adjunc]ii lor, nu mai
sunt numi]i de pre[edintele ]`rii, ci de
plenul Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), la propunerea ministrului Justi]iei,
cu avizul sec]iei de procurori din cadrul
Consiliului. Noua prevedere, aprobat`
cu 78 de voturi „pentru“ [i 46 de vo -
turi „\mpotriv`“, este contrar` directivelor
Comisiei Europene. PD-L a promis c`
o va ataca la Curtea Constitu]ional̀ , \ntruc=t
\ncalc` principiul constitu]ional potrivit
c`ruia pre[edintele Rom=niei este cel care
nume[te procurorii [i judec`torii. Exist`
[i posibilitatea ca [eful statului s` resping`
legea [i s` o retrimit̀  Par  la mentului spre
reexaminare. Regle mentarea \l prive[te
direct pe [eful DNA Daniel Morar, al
c`rui mandat a expirat, el asigur=nd \n
prezent interimatul func]iei. (O.B.)
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Iliescu
a amenin]at 
cu demisia

Cel mai
mic, cele
mai lungi

He Pingping, 
cel mai mic om 
de pe P`m=nt, 
s-a \nt=lnit 
la Londra, 
\n Trafalgar Square, 
cu posesoarea celor
mai lungi picioare
din lume, rusoaica
Svetlana Pankratova.
Pingping are 
o \n`l]ime 
de 74,61 cm, 
iar picioarele
Svetlanei 
m`soar` 132 cm. 

MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE 2008

Criza
financiar`
a ajuns \n
Rom=nia
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Martiriza]i [i dup` moarte
Dac` nemurirea sufletului o fi valabil` peste tot, 
a[ vrea ca ea s` nu ac]ioneze [i \n cimitirul Str`ule[ti II,
c`ci doar la respectivul „clasor“ de cadavre 
mi-a fost dat s` \n]eleg adev`rata noim` 
a sintagmei „a c`lca pe morminte“.
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„Cunoa[tem foarte bine juc`torii Stelei, \ns` ne este greu 
s` le pronun]`m numele“ - Miroslav KLOSE (Bayern München)

Felix-Turn`torul
fuge de judecat`
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Presta]ia CNSAS a fost lamentabil`,
juristul Consiliului fiind timorat de socrul
ministrului Justi]iei � „E normal s`
pierdem procesele dac` trimit ni[te
fraieri \n instan]`“, a declarat Cazimir
Ionescu, purt`torul de cuv=nt al CNSAS

� El a ad`ugat c` vina este a directorilor
Direc]iei Juridice care, de[i sunt bine
pl`ti]i, „fug de r`spundere [i \i las` pe
ni[te copii tineri, s` le fac` treaba“ 
� Jurista Raluca Vasilescu sus]ine c`
CNSAS n-are bani s`-[i apere hot`r=rile

\n instan]` cu ajutorul unor case de
avocatur` � P=n` la decizia Cur]ii,
Voiculescu a hot`r=t s`-[i continue
campania imoral` asalt=ndu-i 
pe aleg`torii din Sectorul 4 
cu scrisori electorale

Oficial conturile
lui Ceau[escu
nu exist`
Dictatorul nu a avut conturi \n
afara ]`rii, iar copiii lui nici at=t.
Aceasta este concluzia la care
au ajuns, dup` doi ani de in -
vestiga]ii, parlamentarii din Co -
mi sia special` de anchet` .  

Urgen]a 
lui B`sescu
Pre[edintele Traian B`sescu va
\nainta Executivului [i
Parlamentului 12 propuneri de
completare sau modificare a
legisla]iei privind patrimoniul
construit, a siturilor istorice [i
naturale, \n scopul unei mai
bune protej`ri a acestora. 

Steaua
bavarezilor
Ro[-alba[trii pornesc disear` \n
a treia aventur` consecutiv` \n
Liga Campionilor, cu un meci
de gal`, cu Bayern München.
Marius L`c`tu[ a anun]at ieri
clar c` e vremea ca Steaua s`
se g=ndeasc` m`car la \n che -
ierea fazei grupelor cu o ca -
lificare \n optimile de final`. 

Resuscitare 
la „Esplanada“
Promotorii controversatului
mega-proiect imobiliar
„Esplanada“ au organizat, ieri,
la Palatul Parlamentului o mas`
rotund` pentru a sonda dac`
mai exist` [anse reale pentru
continuarea acestuia . 

ANI a lui
Br`di[teanu
Alice Dr`ghici, avocata lui
{erban Br`di[teanu, membr` a
Consiliului Na]ional de
Integritate (CNI), i-a somat pe
inspectorii Agen]iei Na]ionale
de Integritate (ANI), cer=ndu-le
s` opreasc` procedura de
verificare declan[at` \n cazul
medicului Br`di[teanu, pe care
\l ap`r` \n procesul de corup]ie
intentat doctorului de 
c`tre DNA. 
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