
Moartea lui Iliescu

B`tr=nul comunist a pierdut
lupta \n haita ro[ie. A fost
\nvins categoric de lupii pe
care i-a crescut la s=n 
[i i-a al`ptat cu bani publici
[i corup]ie. Discipolii 
[i-au sf=[iat mentorul \n
foamea lor f`r` margini dup`
bugetul statului. |ncercarea
fostului pre[edinte de a
explica dezavantajele clare
pentru PSD \n cazul unei
alian]e cu PD-L a e[uat. 

OPINII 17

C`t`lin Florin]iu VåRZARU

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

Ce ne preg`te[te UE

www.ziua.ro DA: 55,72%
NU: 44,28%3,0287  lei

3,8998  lei

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4411 20 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`     Director general: Mihai P=l[u

EVENIMENT 3

Documentul cere b`ncilor „s` utilizeze
pe deplin facilit`]ile ce le-au fost 
acordate [i s` sprijine \mprumuturile
c`tre sectorul economic“ prin
mic[orarea dob=nzilor � Statele UE
pot aplica un nivel mai redus al TVA
pentru produsele ecologice, servicii [i
zonele de produc]ie intensiv` 
� }`rile europene sunt \ndemnate s`
implementeze mai rapid programele
finan]ate de fondurile structurale [i

investi]ii mai mari \n infrastructur` 
[i eficacitate energetic` � Banca
European` de Investi]ii va interveni
prin cele 30 de miliarde de euro desti-
nate special \ntreprinderilor mici [i
mijlocii [i pentru industria de automo-
bile � Va avea loc o mobilizare \n vede -
rea cre`rii de locuri de munc` \n sec-
toarele-cheie ale economiei europene
� M`surile de sprijinire a consumului
prin reducerea taxelor [i impozitelor

trebuie s` fie destinate producerii unui
efect imediat [i se pot aplica, \n spe-
cial, \n industria auto [i a construc]iilor
de locuin]e � UE mai recomand`
statelor membre o reducere a nivelului
cotiza]iilor sociale � Consiliul European
va adopta [i o declara]ie privind
\nt`rirea politicii europene de ap`rare
[i securitate care urm`re[te „dez-
voltarea unor capacit`]i militare puter-
nice, flexibile [i interoperabile“

Cum s-a rupt
PNL de PSD

MIERCURI, 10 DECEMBRIE 2008
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Din Boc 
\n Geoan`
|ntre PSD [i PD-L a crescut
de-a lungul ultimilor opt ani 
o du[m`nie ce p`rea de
nedep`[it. |n dragoste [i \n
politic` totul este posibil [i,
\n acest din urm` caz, de la
ur` la iubire nu a fost dec=t
un pas. Se pare c` acesta
este deja f`cut de Emil Boc 
[i Mircea Geoan`, care
tocmai [i-au dat m=na pentru
fr`]ia guvern`rii. 

Manevrele
ho]iei de stat
Guvernul T`riceanu a indus \n
eroare toat` ]ara pentru a-i
jefui \n lini[te pe proprietarii
de ma[ini second-hand.
Ordonan]a de triplare a taxei
de poluare a intrat \n vigoare
pe [est. 

Test de stres 
pentru firme
B`ncile vor s` majoreze
avansul la creditele acordate
firmelor de la 10% la 50%. 
De teama viitoarelor efecte
negative ale crizei econo mice,
bancherii \n`spresc condi]iile
de creditare pentru firme. 

FC Steaua 
la DNA
Firele scandalului declan [at \n
Ghencea, legat de o eventual`
\ncercare a unor generali \n
rezerv` de a recupera, pentru
CSA Steaua, numele,
palmaresul [i culorile FC
Steaua de la Gigi Becali, duc
c`tre Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie.

Dependen]a 
de ecran
Studii din \ntreaga lume
avertizeaz` asupra pericolului
[i daunelor psihologice
produse de timpul steril
petrecut \n compania
ecranelor. Drogul electronic
s-a strecurat insidios \n via]a
noastr` de la v=rste tot mai
fragede [i tot mai mul]i 
\i cad prad`. 

Io
n

B
A

R
B

U

EVENMENT       2

Cere]i ast`zi

„Gânde[te
verde“

Supliment gratuit

Sf. Mc. Mina, 

Ermoghen [i Eugraf
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Cere]i m=ine

suplimentul 
ZIUA TV

GRATUIT

Se rupe PNL dac` se realizeaz`
un guvern PD-L–PSD?

Abona]i-v` la 
ZIUA pe 2009 

[i ve]i primi gratuit cartea 

„Programat s` ucid`“ 
de Ion Mihai Pacepa

„Dac` te duci azi s` faci un credit, fie te am=n`, fie ]i-l
aprob` \n ni[te condi]ii zdrobitoare“ - Sorin OPRESCU
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SåNåTATE 13

EXCLU
SIVITATE

ZIUA v` prezint` concluziile planului anticriz` care se va discuta peste dou` zile la Bruxelles 
� Consiliul European va accepta m`surile de redresare lansate luna trecut` de Comisie 


