
Surogatul 
de 

dreptate

Uria[ul t`r`boi generat 
de noua lege care vizeaz`
raporturile dintre fo[tii
chiria[i, deveni]i proprie -
tari, [i autenticii proprietari 
ai imobilelor este abia la
\nceput. F`r` doar [i poate,
dac` va spune da Curtea
Constitu]ional`, scandalul
se va interna]ionaliza. 
{i se va transfera 
la Curtea European` 
a Drepturilor Omului. 

Sf. Mc. Evlampie 

[i sora sa Evlampia 

din Nicomidia

Ion BARBU
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Clinton, Bush [i 
st=nga american` 
sunt artizanii crahului 
planetar � Aviditatea 
lor dup` voturile 
negrilor [i hispanicilor 
a determinat dictatura
Guvernului american 
\n sistemul bancar 
[i pr`bu[irea pie]ei 
� O lege de pe 
vremea lui Carter 
obliga b`ncile 
s` crediteze [i clien]ii 
din cartierele 
defavorizate 
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Ionela Donciu (foto)
din Aiud a c=[tigat,
ieri, la |nalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie,
procesul cu Direc]ia
Muncii din localitate,
pe care o ac]ionase \n
judecat` deoarece,
de[i are triple]i,
prime[te indemniza]ie
pentru un singur copil. 

Potrivit Legii 148/2006
modificat`, mamele pri -
mesc indemniza]ie la fiecare
na[ tere. Dar legea nu face
nicio referire la mamele
care la o singur` na[tere
pot aduce pe lume doi-
trei sau mai mul]i copii.

Alte 150 de familii cu
gemeni [i triple]i au anun]at
c` vor da \n judecat` statul
pentru a ob]ine bani pentru
to]i copiii. Acest lucru a
fost anun]at la mitingul

organizat, la Guvern, de
c=]iva p`rin]i de gemeni
sau triple]i, protest menit
s` atrag` aten]ia asupra
Legii 148/2006. „Actuala
lege este inadmisibil`. Sun -
tem mame normale [i
am adus pe lume copii
normali. Trebuia s` facem
doar c=te un copil, iar dac`
am f`cut mai mul]i suntem
pedepsite?“, a spus Ionela
Donciu, mama care a \nvins
statul la tribunal. P`rin]ii
care au luat parte la protestul
care a durat aproape o or`
aveau tricouri pe care erau
lipite fotografii ale copiilor
lor. Pe mici pancarte, de
dimensiunea unei coli A4,
se putea citi „Suntem la
fel ca to]i copiii“, „Apel
forurilor interna]ionale -
Gu vernul Rom=niei condamǹ
doi din trei copii la foamete“. 

Carmen POPESCU
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Sub presiunea ONG-urilor radicale de
st=nga gen Acorn, a afroamericanilor,
[i La Raza, a hispanicilor, ultimele
Administra]ii americane s-au v`zut
nevoite s` fac` pe plac minorit`]ilor,
\n schimbul voturilor � Sub Clinton,
Ministerul Locuin]ei a instituit o
adev`rat` „poli]ie politic`“ ce impunea
ca 21% din credite s` mearg` \n

zonele locuite de r`u-platnici 
� Bush a plusat [i a crescut cota la
39% � Administra]ia american` nu s-a
oprit aici, a \nfiin]at [i ni[te b`nci de
ipoteci, monopol de stat, Fannie Mae
[i Fredie Mac, un fel de ANL-uri 
pentru sprijinul negrilor [i mexicanilor 
� Fannie [i Fredie au v`rsat anual un
miliard de dolari c`tre Fondul pentru

locuin]e � Acesta alimenta ONG-uri
precum Acorn [i La Raza, sus]in`toare
declarate ale lui Barak Obama 
� Creditele au curs pe band` 
rulant` f`r` avans, f`r` venituri 
sigure � Prin specula]iile financiare 
de pe pia]a american`, activele 
au ajuns pe Wall Street 
[i au declan[at dezastrul
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„Am decis s` ac]ion`m \mpreun` pentru integrarea romilor, 
at=t \n Rom=nia, c=t [i \n Italia. Situa]ia 

nu este disperat`“ - Silvio BERLUSCONI

Pantilimon la un
deget de poart`

Bogdan Lobon] are dureri la degetele 
de la m=ini, dar face tratament 
pentru a juca \mpotriva Fran]ei

SPORT 11

Rom=nia brand
necunoscut
Summit-ul intergu verna -
mental Italia - Rom=nia,
desf`[urat ieri la Roma, 
fina lizeaz` fulminant
campania de imagine ini]iat`
de Guvernul rom=n pentru 
a \mbu  n`t`]i percep]ia 
italie nilor fa]a de emigran]i
rom=ni. 

Control la DNA
\n prelungiri
La dezbaterea \n Sec]ia de
procurori a CSM, a ultimului
raport de control asupra
activit`]ii structurii centrale 
a DNA, Consiliul a cerut un
raport detaliat al dosarelor
DNA din ultimii trei ani.
Acesta se refer` la num`rul
de rechizitorii, condamn`ri,
achit`ri [i return`ri. 

|nc`ierare 
pe CEN
Guvernul a decis \nfiin]area
unei Companii Energetice
Na]ionale. Electrica \nghite
Hidroelectrica [i complexurile
energetice Turceni [i Rovi -
nari. Hidroenergeticienii \i
bag` \n penal pe T`riceanu,
Atanasiu, Vosganian 
[i Predoiu. 

Cancerul
printre juc`rii  
„Vreau acas`“, „Vreau
acas`“, [opte[te un copil de
patru ani - unul din miile de
copii din Rom=nia atin[i de
cancer, internat la Institutul
Oncologic „Prof. dr. Al. Tres -
tioreanu“ din Bucure[ti. 

Cutugno 
\n Plumbuita
C=nt`re]ul italian Toto
Cutugno va c=nta gratis,
m=ine sear`, de la ora 19.00,
\n parcul Plumbuita din
Capital`. |n deschiderea
concertului, le-a fost rezervat
un recital celor 
de la Mandinga. 

Muzicu]a
din Odessa
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Triple]ii mai tari ca Guvernul
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