
Extinderea UE.
Punct. {i de la

cap`t?

{i-a dat ob[tescul sf=r[it
proiectul extinderii UE?
Nimeni nu vrea s` mai
vorbeasc` acum despre
perspectiva  unor alte
etape ale extinderii 
[i asta nu numai 
din foarte vizibilele
ra]ionamente economice
generate de intrarea 
\n recesiune global`. 

Cuv. M. Mc. Anastasia;

Cuv. Avraamie Sirul
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Cristian UNTEANU

Ierarhiile pe medalii c=[tigate pe plan 
intern [i interna]ional sunt neadev`rate 
� Conduc`torii federa]iilor, ai cluburilor, 
ai Comitetului Olimpic Rom=n [i ai 
Agen]iei Na]ionale pentru Sport tolereaz` 
dubla sau tripla legitimare \n goana 
dup` palmares [i compensa]ii financiare 
� Performan]a unui astfel de campion 
este raportat` de dou` sau trei 
cluburi � |n top se afl` CS Dinamo, 
care a ob]inut \n competi]iile oficiale din 
2007 un total de 295 de medalii, dintre 
care 160 cu dubl` legitimare 
� CS Steaua a avut 148 de medalii, dintre 
care 65 prin sportivi cu legitimare multipl` 
� Este [i cazul campioanei olimpice 
Alina Dumitru (foto) a c`rei medalie 
de aur ob]inut` la Beijing a fost raportat` 
[i de CSA Steaua, dar [i de CS Petrom
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Comisar
inamic al
fum`torilor

Comisia European` ar putea
propune, la \nceputul anului
viitor, interzicerea total̀  a fumatului
la locul de munc̀ . Astfel, interdic]ia
ar urma s` fie aplicat` [i \n
cazul tuturor barurilor, restau -
rantelor [i discotecilor, unde
\n prezent se presupune c` exist̀
locuri special amenajate pentru
fum`tori. Comisarul european
pentru afaceri sociale [i egalitate
de [anse, Vladimir Spidla, a con -
firmat c` analizeaz` aceast` idee,
dar a precizat c` este doar \n
faza de \nceput. „Pentru mine
este important s̀  existe o dezbatere
public` pe aceast` tem`“, a spus
el. Pentru a intra \n vigoare o
propunere a Execu tivului UE,
Consiliul [i Parlamentul European
vor trebui s` se declare de acord
cu m`sura ini]iat`. (M.N.)

ACTUALITATE 5

Multipla legitimare a fost introdus` \n 1973
de Ceau[escu pentru a permite juniorilor
s` se lipeasc` de un club puternic � Dup`
1990, excep]ia s-a extins rapid [i la seniori,

pe fondul vidului legislativ � „Am putea
preciza \n contractele anuale de finan]are
cu federa]iile ca aceste legitim`ri s` fie
interzise prin regulamente proprii“, a

declarat Octavian Bellu, pre[edintele 
ANS � Rom=nia este singura ]ar` din
Uniunea European` unde func]ioneaz`
legitimarea multipl`
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Lefuri 
de 1 aprilie

Led Zeppelin se va reuni
pentru a \nregistra un nou
album, urm=nd s` plece
\ntr-un nou turneu mondial
f`r` celebrul ei solist
Robert Plant, a anun]at, ieri,

John Paul Jones, basistul
forma]iei. Trupa britanic`
organizeaz` \n pe rioada
actual` o selec]ie de soli[ti
vocali pentru a \l \nlo cui 
pe Robert Plant. 
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„Vremea \n care te \mbog`]e[ti din imobiliare a trecut, a venit [i timpul s` se fac`
produc]ie real`, nu s`-]i creasc` averea \ntr-o noapte (...)“ - Traian B~SESCU

Tr`im prost,
murim bolnavi
Rom=nii se deosebesc de
americani [i prin aceea c`
ar fi bucuro[i m`car s`
tr`iasc` s`n`to[i, nu s` [i
moar` a[a. Siste mul nostru
de s`n`tate nu-[i d` m=na
cu cel al educa ]iei s` pun`
ra]iunea [i competen]a 
\n drepturi. 

UTA rupe
Dinamo
Clubul din Liga a II-a pare
s` fi devenit m`rul discor -
diei \ntre [efii dinamovi[ti.
Turcu \l acuz` pe Badea c`
investe[te acolo, iar Chiril`
sus]ine c` opozan]ii [efului
dinamovist au vrut s` tran -
sforme UTA \n satelit. 

Vremea b`ncilor
pentru locuin]e
B`ncile pentru locuin]e vor
fi afectate mai pu]in de
noile norme de creditare
dec=t b`ncile comerciale.
Bancherii nu se tem de
concuren]` [i vor mai mul]i
juc`tori pe pia]`. 

Maz`re \n 
conserva DNA
Procurorii Direc]iei Na]io -
nale Anticorup]ie au dispus
trimiterea \n judecat` a
primarului Radu Maz`re [i
a altor 36 de persoane, in -
culpa]i \n leg`tur` cu rest -
ituirea [i atribuirea nele gal`
a unor \ntinse suprafe]e de
plaj` [i falez` din mu -
nicipiul Constan]a. 

Iliescu ur`[te
proprietatea
Pre[edintele de onoare al
PSD, pentru care proprie -
tatea a fost „un moft“, s-a
revoltat ieri la discutarea
reexamin`rii Legii referi toa -
re la func]ionarea Acade mi -
ei de {tiin]e Agricole
„Ionescu-{i[e[ti“. 
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