
Uniunea
European` 

la ora
adev`rului

Uniunea de state
reprezentat` de UE se
confrunt` acum cu o
\ntrebare esen]ial`: cum 
va merge sistemul pe mai
departe? |ntrebarea este
esen]ial` [i foarte grav`,
ritmat` acum de viteza
ame]itoare a unei foarte
posibile intr`ri \n recesiune
economic` global`. 

†) Cuv. Dimitrie cel nou

de la Bucure[ti; 
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Cristian UNTEANU

R`zboiul dintre B`sescu [i „cei 322“
se reaprinde \naintea startului 
campaniei electorale 
� Ca o sfidare la adresa 
pre[edintelui, parlamentarii au decis 
s` retrimit` pentru promulgare legea 
care interzice [efului statului s` 
consulte poporul \n ziua alegerilor 
� |n aprilie 2007, \n plin conflict 
\ntre Cotroceni [i Parlament, 
Curtea Constitu]ional` a decis 
c` modific`rile propuse de Legislativ 
sunt neconstitu]ionale � Ulterior, 
Comisia juridic` a Camerei, 
cu Nicolicea [i Andon la butoane, 
a cosmetizat articolul privind 
separarea alegerilor de referendum, 
\ns` B`sescu nu s-a l`sat p`c`lit 
[i a trimis legea la reexaminare 
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3,6875 lei Influen]eaz` promulgarea legii salariilor
dasc`lilor rezultatul alegerilor?
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2500 
de blocuri
\n frig

Peste 2500 de blocuri din
Sectorul 3 al Capitalei nu mai
primesc c`ldur` pentru c` CET
Sud a r`mas f`r` materie prim`,
potrivit Realitatea TV. Centrala
deserve[te trei cartiere mari:
Pantelimon, Balta Alb` [i Colen -
tina. P=n` \n prezent, autorit`]ile
n-au reu[it s` ofere o explica]ie,
sin gura certitudine fiind faptul
c` CET Sud a r`mas f̀ r` p`cur .̀
Potrivit locuitorilor din zon`,
CET \i anun]ase \nc` din 27
septembrie c` vor avea c`ldur`,
\ns` acest lucru nu s-a \nt=mplat.
Singura solu]ie care le r`m=ne
bucu re[tenilor din cele trei carti -
ere este \nc l̀zirea cu radiatoarele
sau la aragaz. Prim`ria a anun]at
c` va da 200 de mi lioane de lei
pentru ca RADET s -̀[i pl`teasc`
datoriile c`tre furnizori. (C.S.)

EVENIMENT 2

Dup` un an de ping-pong \ntre
deputa]i [i senatori, legea este
acum retransmis` la Pre[edin]ie

\n exact aceea[i form` care a fost
o dat` refuzat` � Pentru c` nu
mai poate solicita reexaminarea

actului normativ, singura ie[ire
pentru B`sescu r`m=ne o nou`
sesizare a Cur]ii Constitu]ionale

Bute - campion
\n genunchi

Moa[tele Sf=ntului Dimitrie
cel Nou au adunat [i ieri 
mii de credincio[i pe Dealul
Mitropoliei. Coada lung` 
[i multele ore de a[teptare 
i-au f`cut pe unii cre din cio[i
s` uite de pio[enie [i

r`bdare [i s` caute toate
metodele pentru a ajunge
c=t mai repede \n fa]`, 
cre =ndu-se \mbulzeal`. 
Mai mul]i oameni au le[inat,
fiind ne voie de interven]ia
medicilor. 
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„El (n.r. - premierul T`riceanu) este cet`]ean al jude]ului Ilfov,
locuie[te \n Ciofliceni. Am v`zut c` mult` lume se amuz`

rostind numele `sta...“ - Bogdan OLTEANU

|nt=lnirile ZIUA
„Eu ]in mult la PNL“

Pedelistul Vasile Blaga e convins \ns` c` electoratul 
va aprecia la justa ei valoare presta]ia 
guvernamental` a „grup`rii T`riceanu“
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Triumful
Dianne Reeves
Un nume mai pu]in cunoscut
rom=nilor, Dianne Reeves, a
avut parte de cea mai cald`
primire din partea publicului
venit la Masters of Jazz
Festival 2008. A mul]umit
spectatorilor c=nt=nd, a venit
cu piese \n premier`, a avut
chiar [i mesaje politice. 

Facultatea
Poarta Alb`
Sub nasul conducerii celebrei
\nchisori din jud. Constan]a,
de]inu]ii \[i fabric` alcool \n
grupul sanitar. |n plus, ei fac
]ig`ri din rumegu[ de lemn 
[i chibrituri „long-life“ din
h=rtie igienic`. Cuiele 
b`tute \n cap sunt
dezinfectate \n prealabil. 

FMI [i BM
sparg pu[culi]a
Institu]iile financiare interna -
]ionale au decis supli -
mentarea masiv` a
\mprumuturilor acordate
]`rilor s`race pentru a putea
combate efectele crizei
financiare interna]ionale. 

Le da]i ori 
nu le da]i?
Cre[terea salariilor
profesorilor cu 50% a primit
verde de la Cotroceni, nu [i
de la Palatul Victoria. Somat
de Opozi]ie s` dea banii sau
s` plece, T`riceanu repet` 
c` Rom=nia nu \[i permite
aplicarea m`surii. 

Bogdan Baltazar:
Creditul se dezghea]`
la prim`var` 
De ast`zi, v` oferim \n fiecare 
zi o pagin` de Finan]e

EVENIMENT 3

SOCIAL 8

ANCHETE 15

JAZZ-ROCK 19

PAGINA 9

PAG. 13 

A
L
IN

 B
U

R
T

E
S

C
U

- 
ZI

U
A

 F
O

TO

FO
TO

: A
G

E
R

P
R

E
S

Pre]ul hapurilor
legat de euro
Importatorii au c=[tigat prima
rund` \n meciul cu ministrul
S`n`t`]ii. Acesta a lansat,
pentru dezbatere public`,
noua metodologie de calcul a
pre]urilor la medicamentele
din import, \n speran]a c`, \n
scurt timp, actuala criz` va fi
\ncheiat`. 


