
Cu 
demisia 

\n plic

Saltul de la ne\ncrederea 
din campania electoral` la
\ncrederea care trebuie s`
stea la temelia unei coali]ii
puternice este uria[ [i
dureros. Uria[ fiindc` 
au existat mult prea multe
incompatibilit`]i \ntre
programe [i oameni [i mult
prea mult dispre] [i ur` 
[i dureros pentru c` nu au
trecut, \n definitiv, dec=t
c=teva zile de c=nd marii
[i micii actori politici 
s-au \mpro[cat cu injurii \n
Capital` [i \n \ntreaga ]ar`. 
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Rom=nii care vor s`-[i \nmatriculeze 
ma[ini rulate sunt \mpiedica]i s-o fac` 
pentru a fi jefui]i de trei ori mai mult 
din 15 decembrie � De[i ace[tia 
au dreptul s`-[i \nscrie ma[inile la vechiul 
pre] al taxei de poluare, RAR [i Ministerul 
Finan]elor \i opresc, prin diverse mijloace, 
s` pl`teasc` � |nnebuni]i dup` bani, 
guvernan]ii vor s` perceap` taxa la nivelul 
din Ordonan]a de Urgen]` adoptat` joi 
� RAR a primit ordin s` nu mai fac` 
nicio programare � |nmatricul`rile online 
au fost blocate, iar salaria]ii au fost 
instrui]i s` am=ne totul pentru 
lunile ianuarie [i februarie 
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Cristiano Ronaldo a primit
ieri, la Paris, Ballon d’Or,
trofeul acordat anual de
France Football celui mai
bun fotbalist european. 

Portughezul (al treilea lusitan
laureat, dup` Eusebio [i Figo) i-a
devansat pe Messi (Barcelona)
[i Fernando Torres (Liverpool).
Ronaldo a ap`rut foarte emo]ionat
la Paris, l`crim=nd discret la finele
unui discurs \n care elogiase numele
marilor fotbali[ti care au mai c=[tigat
trofeul p=n` la el. Juc`torul lui
Manchester United fusese \n[tiin]at
de victorie lunea trecut`, c=nd o
delega]ie a celebrului bis`pt`m=nal
francez \l vizitase \n Anglia. Mult
mai dezinvolt [i f`r` prea mult`
modestie, Ronaldo a spus c` merita
titlul de cel mai bun fotbalist din
Europa: „Campion \n Anglia [i
c=[tig`tor al Champions League,
plus cel mai bun marcator al
competi]iei, cred c` meritam s`
c=[tig [i Ballon d’Or“. 

Ovidiu DRåGAN
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Pentru b`ie]ii de[tep]i [i clien]ii 
politici se pot da aprob`ri
excep]ionale doar de c`tre directorul
pe ]ar` al RAR � Ministerul de
Finan]e a intrat [i el \n conspira]ia
pentru furtul banilor de la cet`]eni 
� Surse din Minister ne-au dezv`luit

c` se va schimba contul \n care ar
trebui pl`tit` taxa � Scopul este de 
a-i \mpiedica pe oameni s` depun`
contravaloarea vechii taxe 
� Purt`toarea de cuv=nt a Comisiei
Europene, Maria Assimakopolou, a
declarat c` Guvernul T`riceanu nu a

informat UE despre noua Ordonan]` 
� Triplarea taxei de \nmatriculare se
face dup` ce Guvernul a anulat, pe 
un an, taxa pentru ma[inile noi Euro 4
� Filozofia invocat` de Vosga nian 
[i T`riceanu la impunerea acestui bir
devine astfel o mare minciun`

Verde spre
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„Exist` o mic` problem` cu PSD, care nu a c=[tigat alegerile. 
PSD poate \[i dore[te ca toate lucrurile \n acest moment s` graviteze \n jurul s`u.

Dac` rezultatul ar fi fost cel din exit-poll-uri...“ - Bogdan OLTEANU (PNL)

Parlamentari
[omeri de lux
Vadim, T`r`cil`, miliardarul
Onaca sau regina asfaltului
Cornelia Cazacu vor avea
ajutoare de [omaj de 4600 de
lei lunar. |n schimb, din lips`
de bani, Guvernul a am=nat
pân` \n 2010 aplicarea legii
pensiilor pentru categoriile
superioare de munc`. 

Desp`r]i]i 
de premier
|nt=lnirea dintre PNL [i PD-L
nu a dus la niciun rezultat
notabil, de[i cele dou` partide
par s` fie compatibile 
la nivelul pro gramului de
guvernare. Conce sia pe care
nici unii, nici ceilal]i nu sunt
dispu[i s` o fac` este, 
\n continuare, culoarea
politic` a prim-ministrului. 

Bucure[tii sub
bombardament
Istoricul Andrei Pippidi a
comparat Capitala cu un ora[
aflat sub bombardament. 
De clara]ia a fost f`cut` \n
cadrul dezbaterii „Ce facem
cu casele vechi ale 
Bucu re[tiului“ organizat` 
de ICR cu ocazia lans`rii
albumului „Far mecul discret 
al Bucu re[tilor“. 

B`ncile 
pentru locuin]e 
La doar o s`pt`m=n` dup` ce
guvernatorul B`ncii Na]ionale
a Rom=niei, Mugur Is`rescu, 
a declarat c` aplica]iile 
la b`ncile pentru locuin]e 
au \nregistrat o cre[tere
exponen]ial`, Guvernul a luat
decizia de a majora prima pe
care o acord` anual, de la 120
de euro la 250 de euro. 

Arma Nokia
Nokia a anun]at lansarea unui
smartphone ce este menit 
s` concureze cu iPhone, 
termi nalul X1 de la 
Sony Ericsson [i cu 
HTC Touch Pro. 
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Înainte-pr`znuirea
Z`mislirii; Cuviosul
Patapie din Egipt
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Sepultura
se \ntoarce
Metali[tii vor concerta 
pe 7 februarie 2009 
la Sala Poli valen t`

Salva]i 
soldatul
Colobisco
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Bomba cu
fragmenta]ie
fragmenteaz`
lumea

|l sacrific` liberalii pe T`riceanu 
pentru a r`m=ne la guvernare?

Ronaldo pune stop Balonului de aur
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