
Refacerea 
FSN! 
Care 

FSN???

De dou` zile, de c=nd s-a
prefigurat o posibil` alian]`
PSD - PD-L, m` uit la retorica
abuziv` prin care se \ncearc`
mitralierea acestei construc]ii.
Principalul argument este
refacerea FSN.  Mai v`d la
oameni pe care nu \i cunosc
personal, ci doar din scris,
dilemele [i disonan]ele
cognitive \n care au c`zut. Pe
unii dintre ace[tia i-am admirat
pentru credin]ele lor u[or
fanatice, chiar dac` nu pot fi \n
totalitate de acord cu ei.
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Horia MIHåLCESCU

B`sescu l-a desemnat 
premier pe 
prim-vicepre[edintele 
PD-L, omul s`u de 
\ncredere, cu precizarea 
c` este „pentru patru 
ani, nu frac]ional“ 
� „Am avut \n vedere 
un om capabil, pe 
de-o parte, s` \n]eleag` 
resorturile crizei 
economice [i s` poat` 
s` o gestioneze, iar pe 
de alt` parte, un om cu 
suficient` autoritate“, 
a declarat pre[edintele
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Guvernul a decis, ieri,
prin Ordonan]` de
Urgen]` (OUG), ca
taxa de poluare auto
s` fie triplat` din 
15 decembrie,
iar proprietarii 
de vehicule care au
pl`tit taxa la valoarea
majorat`, \ncep=nd 
cu aceast`
s`pt`m=n`, s` \[i
primeasc` \napoi
diferen]a de bani. 

Practic, Guvernul \n -
dreap t` gre[elile din OUG
publicat` \n Monitorul
Oficial la \nceputul acestei
s`pt̀ m=ni [i care prevedea
c` taxa de poluare urma

s` fie pl`tit` triplu [i \ntre
momentul public`rii OUG
[i 15 decembrie 2008. |n
schimb, \ncep=nd cu
aceea[i dat`, se elimina
plata taxelor pentru ma -
[i nile cu capacitate cilin -
dric` sub 2000 cm cubi,
indi ferent de motorizare
(non-euro, Euro 1 etc). 

Noua OUG prevede,
conform de clara]iilor pur -
t`torului de cuv=nt al
Guvernului, Camelia Sp` -
taru, c` de la 15 de -
cem brie 2008 [i p=n`
la 31 de cembrie 2009, ta -
xa de poluare se tripleaz`
pentru auto turismele cu
motoare mai vechi dec=t
Euro 4. (F.B.)
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Stolojan are la dispozi]ie zece zile 
pentru a forma Guvernul [i a-l trece
prin Parlament � Premierul desemnat 
a precizat c` va colabora cu PD-L, 
PSD [i UDMR � PC, partidul lui Felix-
Voiculescu, a fost scos de la guvernare
� |ntocmirea proiectului de buget [i
relansarea unor reforme sunt urgen]ele

lui Stolojan � Mariajul PSD-PD-L a
\nceput cu st=ngul � Visul lui Geoan`
de a ajunge [ef al Guvernului pentru
doi ani s-a spulberat din nou � La fel [i 
cel al lui Ponta de a deveni ministrul
Justi]iei, pentru c` portofoliul este 
rezervat Monic`i Macovei [i nu e 
negociabil � Nici baronul PSD Liviu

Dragnea nu va c`p`ta Administra]ia,
pentru c` aceasta va r`m=ne al`turi de
Interne la Vasile Blaga � |n plus, UDMR
r`m=ne \n c`r]i, \n ciuda opozi]iei PSD
� Scepticismul \n r=ndul pesedi[tilor
este din ce \n ce mai mare dup` ce
DNA a anun]at c` a pus sechestru 
pe averea lui Miron Mitrea
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Din nou 
pe val
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„Consider c` s-a adeverit faptul c` dreptul pre[edintelui B`sescu 
de a desemna premierul nu este chiar discre]ionar“ - Atilla VERESTOY

P`c`li]i 
de T`riceanu
Premierul se r`zbun` [i \i las`
pe dasc`li f`r` leaf` de
S`rb`tori. |n 12 jude]e ei nu
au primit lichidarea pe
noiembrie, iar despre majo -
r`rile promise, nici pome -
neal`. T`riceanu las` mo[te -
nire o adev`rat` harababur`
\n salarii, drept pedeaps`
pentru \ndr`zneala lor de a
protesta \n strad`. 

Porcul toxic \n
mici [i mezeluri
Importurile de carne
contaminat` cu dioxin`
provenind din Irlanda au
ajuns \n 27 de jude]e din
Rom=nia. Grija oficialilor 
este de a atrage aten]ia c`
dioxina, \n concentra]ia
anun]at` de CE, nu este
periculoas` pentru 
s`n`tatea popula]iei. 

Scaunul lui
Obama „for sale“
Guvernatorul statului
american Illinois, Rod
Blagojevich, a fost arestat
mar]i de FBI, fiind acuzat c`
a \ncercat s` v=nd` locul din
Senatul SUA r`mas vacant
dup` ce Barack Obama 
a c=[tigat alegerile preziden -
]iale, informeaz` CNN. 

{ah la UDMR
Procurorii anticorup]ie
verific` situa]ia financiar` 
a patru funda]ii din Cluj-
Napoca ai c`ror lideri sunt
membri marcan]i ai UDMR,
precum pre[edintele executiv
Kelemen Hunor [i fostul [ef
de campanie electoral`
Takacs Csaba, potrivit 
unor surse judiciare. 

Între Rusia
[i Fran]a
Neamul Sturdze[tilor \[i face
intrarea str`lucit` \n istoria
rom=nilor \n a doua jum`tate
a secolului al XIX-lea, 
prin Ioni]` Sandu Sturdza,
(1822-1828) [i Mihail 
Sturdza (1834-1849). 
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Cuvio[ii Daniil [i 

Luca cel Nou Stâlpnicul;

Sf. Mc. Varsava

Va fi premier 
Theodor Stolojan?

Cere]i mâine

Profit.net
GRATUIT

Abona]i-v` 
la ZIUA
[i ve]i primi gratuit cartea 

„Programat 
s` ucid`“ 
de Ion Mihai Pacepa PAG.   14

Taxa auto 
re[apat`
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Ast`zi

ZIUA TV
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