
Uime[te-ne,
Traiane!

Se vede de pe v=rful Omu’
c` mul]i dintre colegii mei
de breasl` s-au \nc=lcit \n
iedera scenaritei. 
Edito rialul meu de ast`zi
nu va oferi vreo fic]iune 
de Buftea, ci constat`ri.
Toate aceste observa]ii 
vin pe fondul agrav`rii
situa]iei economice 
din Europa, situa]ie 
care \ncepe, gradat, 
s` se simt` [i \n Rom=nia.
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Mihai P+L{U

Dan Voiculescu a fost trimis 
\n judecat` pentru corup]ie, 
\n dosarul ICA � Procurorii DNA 
\l acuz` de o fraud` de 7.796.198 
euro \n leg`tur` cu privatizarea 
la un pre] de 75 de ori mai mic a 
Institutului de Cercet`ri Alimentare 
� Al`turi de pre[edintele de 
onoare al PC mai sunt inculpa]i 
al]i 12 acoli]i � Printre ei se 
num`r` Sorin Panti[, fostul [ef al 
ADS Corneliu Popa [i Gheorghe 
Mencinicopschi, membru PC 
[i director general al ICA 
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Guvernul a decis triplarea
taxei de poluare auto la
achizi]ionarea tuturor
ma[inilor second-hand de

import, \ncep=nd cu 15 de -
cembrie, [i cre[terea primei
de casare pentru scoaterea
din uz a ma[inilor uzate.

„Noile reglement`ri majoreaz`
de trei ori cuantumul taxei de
poluare pentru toate autovehiculele
\nmatriculate pentru prima dat`
\n Rom=nia. Ordonan]a reia totodat̀
m`sura adoptat` deja de Guvern
pentru ma[inile Euro 4, respectiv,
scutirea de la plat` pentru toate
autovehiculele noi \nmatriculate
at=t \n Rom=nia, c=t [i \n celelalte
state ale UE dup` 15 decembrie
2008“, a declarat purt`torul de
cuv=nt al Guvernului, Camelia
Sp`taru. Ea a mai spus c` prima
de casare a fost majorat` de la
3000 lei la 3800 lei (echivalentul
a circa 1000 euro).

Reamintim c` Guvernul a decis,
\n urm` cu aproximativ trei
s`p t`m=ni, prin ordonan]` de
urgen]`, ca taxa de poluare auto
la ma[inile noi s` fie suspendat`
\ncep=nd cu 1 decembrie 2008,
p=n` la sf=r[itul lunii decembrie
2009. Actul normativ va fi trimis
spre publicare la Monitorul Oficial
dup` ce va primi avizul Comisiei
Europene. (F.B.)
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Pe averea lui Felix [i a celorlal]i 
inculpa]i s-a pus un sechestru \n 
valoare de 60.482.615 euro, prejudiciu
invocat de Ministerul Agriculturii 
� Voiculescu n-a p`c`lit numai statul, 
a tras \n piept [i PSD � Felix este 
singurul senator PC ales la scrutinul 

din 30 noiembrie � Al`turi de el au 
mai intrat \n Parlament doar patru 
deputa]i PC � De[i se angajase s`
aduc` Alian]ei Ro[ii 20 de mandate,
Felix n-a produs dec=t cinci, 
transform=nd astfel PSD \ntr-un 
perdant � PUR adunase, \n 2004, 

la votul pe list`, 30 de mandate 
� Cu cei cinci parlamentari, PC nu 
mai poate ridica, \n acest moment,
nicio preten]ie � Visul de a deveni
pre[edintele Senatului s-a spulberat,
r`m=n=ndu-i doar scutul imunit`]ii 
parlamentare \n fa]a legii 
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„Partea din Ardeal, din Banat, din nordul ]`rii este foarte important` [i ni-s foarte dragi. Dar
s` mai stea la coad`. Acesta este mesajul nostru“ - Ion PRIOTEASA, [eful PSD Dolj

Macrou cu
mere la cuptor
|n zilele din postul
Cr`ciunului \n care se
m`nânc` pe[te este
binevenit` aceast` re]et` 
simpl`, u[or de preparat 
[i foarte gustoas`. 

Mitrea pe fir 
cu B`sescu
Liderul PSD a negociat \n
discu]ia telefonic` intrarea
la guvernare al`turi de 
PD-L. Mitrea ar ajunge
pre[edintele Senatului [i
Geoan` vicepremier. Gru -
pul proliberal format din
Hrebenciuc, N`stase [i
Iliescu au decis ieri s`
poarte o ultim` rund` de
negocieri cu PNL. 

Israelul preg`tit 
s` atace Iranul
Schimb`rile politice de la
Casa Alb` [i Ierusalim nu
au anulat preg`tirile mili -
tare ale Israelului. Ziarul
„Jerusalem Post“ a publi -
cat ieri informa]ia referi toa -
re la calculele care se fac
la cel mai \nalt nivel militar
pe tema distrugerii instala -
]iilor nucleare din Iran. 

T`riceanu
str=nge punga
Premierul cere econo misi -
rea la maxim a cheltuielilor
bugetare de sf=r[it de an.
Ministrul Finan]elor, Varu -
jan Vosga nian, a declarat
c` deficitul estimat al
bugetului a urcat dup` 
11 luni la 2,9% din PIB. 

Leul scumpe[te
CASCO
Deprecierea din ultima
perioad` a monedei na]io -
nale le d` \nc` un pretext
asigur`torilor s` justifice o
eventual` scumpire a
poli]elor CASCO [i RCA. Ei
spun c` importatorii auto
au tendin]a s` scumpeasc`
piesele de import peste
nivelul deprecierii. 
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† Cuviosul Sava cel Sfin]it; 

Sf. Mc. Anastasie
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Rom=nia divor]at`
Num`rul familiilor \n care exist` 
un singur p`rinte s-a dublat \n ultimii
[ase ani, iar cel al concubinajelor 
a crescut cu aproape 50%

PAGINA  2

Va accepta B`sescu un Guvern
care s` includ` PSD?

De trei ori tax`
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Femeia de 50 
de cai putere
Cristina Manea este o \mbinare 
de for]` [i sensibilitate asem`n`toare
cailor pe care-i cre[te


