
{antaj la clasa
politic`

Dorin]a lui Traian B`sescu
de a ob]ine o nou`
Constitu]ie, care s`-i 
confere dreptul de a dizolva
Parlamentul, are efecte
perverse. Nu m` g=ndesc
at=t la cei zece speciali[ti 
\n drept constitu]ional 
care s-au predat cu arme [i
bagaje, transform=ndu-se \n
ling`i \n m=na pre[edintelui. 
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Claudiu Elwis S`ftoiu a anun]at c` renun]` la 
orice declara]ie public` dup` ce pre[edintele 
l-a avertizat c`-l d` \n judecat` � B`sescu 
ceruse Parchetului General s` se autosesizeze 
\n leg`tur` cu afirma]iile fostului s`u 
consilier pe probleme de siguran]`, 
\ns` procurorii au precizat c` nu se bag` 
� Scandalul a \nceput dup` ce fostul director 
al SIE a declarat c` a aflat de la „pre[edintele 
Rom=niei c` el [tia ce vorbeau Iliescu [i 
Mircea Geoan`“ � S`ftoiu a precizat 
cotidianului ZIUA, la o or` dup` ce a aruncat 
bomba, c` sursa sa de informare ar fi fost 
mass-media � Pre[edin]ia a dezmin]it 
afirma]iile fostului [ef al SIE pe 
care le consider` „iresponsabile [i 
neadev`rate“ � Refuzat de procurori, 
[eful statului va urma „calea legal`“
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Branul
muzeu privat

Dominic de Habsburg,
proprietarul Castelului Bran, a
anun]at c` inten]ioneaz` s`
transforme castelul \n muzeu
privat, informeaz` Mediafax.
„Vrem s` facem un muzeu privat.
V=nzarea nu intr` \n calcule.
Discu]iile se axeaz` pe preluarea
castelului Bran \n administrare
\n luna mai [i p`strarea acestuia
ca muzeu“, a declarat Corin
Trandafir, avocatul familiei
Habsburg. Dominic de Habsburg
va veni, pe 27 ianuarie, \n Rom=nia,
[i dore[te s` se \nt=lneasc` at=t
cu ministrul Culturii, Cultelor [i
Patrimoniului Na]ional, Teodor
Paleologu, c=t [i cu ministrul
Turismului, Elena Udrea.

Castelul Bran a fost retrocedat,
pe 18 mai 2006, lui Dominic de
Habsburg [i, p=n` pe 18 mai,
va p`stra destina]ia de muzeu,
fiind \n administrarea statului
rom=n. (L.D.)
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„Permite]i-mi s` p`strez t`cerea, trebuie s`
caut un avocat care s` m` apere \n instan]`“,
a fost reac]ia lui Elwis S`ftoiu la ac]iunea
fostului s`u [ef � SRI a dat un comunicat \n
care spune c` nu a fost solicitat [i nu a pus

la dispozi]ia pre[edintelui date [i informa]ii
privind discu]ii cu caracter politic \ntre
Mircea Geoan` [i Ion Iliescu sau \ntre orice
alte persoane � SIE sus]ine c` respect` „cu
stricte]e“ Constitu]ia [i legile, [i men]ioneaz`

c` nu efectueaz` activit`]i de interceptare 
a comunica]iilor � Fostul pre[edinte 
Emil Constantinescu solicit` constituirea 
unei Comisii parlamentare care 
s` verifice afirma]iile lui S`ftoiu

Loteria 
Felix

JOI, 22 IANUARIE 2009

„Un om ca acesta ( Virgil Ardelean - n.r.) poate fi de temut [i s-a dorit s` fie \ndep`rtat 
de sursa [i instrumentul care l-au f`cut temut“ - Virgil M~GUREANU

Cre[tem odat` 
cu regiunea
Moneda na]ional` a atins ieri
un nou prag maxim de depre -
ciere \n raport cu euro. Vice -
gu vernatorul BNR Cristian
Popa sus]ine c` deprecierea
accentuat` a leului este \n
ton cu zona. Anali[tii ING v`d
cre[tere economic` negativ`
\n primul trimestru. 

Oligarhii ru[i se
\nfig \n media 
Puterea financiar` a
oligarhilor ru[i \ncepe s` se
manifeste \n toate ramurile
economiei ]`rilor europene.
Fostul spion KGB Aleksandr
Lebedev, actualmente
miliardar, a pus m=na pe
ziarul britanic Evening
Standard. 

Cum se \mbrac`
Opozi]ia
Cu t=n`ra [i delicata Alina
Gorghiu, deputat` PNL de
Bucure[ti, am deschis seria
invitatelor din lumea politicii
pentru a le dezv`lui o 
fa]et` care mai greu ajunge
corect la cititori: cum 
sunt aceste femei dincolo 
de canoanele impuse de
statutul de VIP? 

Buton de
panic` \n [coli
Dup` recentele evenimente
violente produse \n dou`
licee din Capital`, primarul
general Sorin Oprescu s-a
\nt=lnit, ieri, cu [efii Poli]iei,
Jandarmeriei [i Inspecto -
ratului {colar, pentru a stabili
m`suri comune de prevenire
a acestor infrac]iuni. 

Filmele 
lui 2008
Seara de gal` a celei de-a IX-
a edi]ii a evenimentului „Cele
mai bune filme ale anului“ 
va avea loc m=ine, de la 
orele 19.00, la cinema tograful
Studio. La eveniment 
vor fi invitate 300 de
personalit`]i din toate
domeniile de activitate. 
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Sf. Ap. Timotei;

Sf. Mc. Anastasie Persul
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Va g`si Guvernul Boc bani
pentru planul anticriz`?
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Agenda primei zile de lucru
a noului pre[edinte a
cuprins suspendarea
procedurilor judiciare de la
Guantanamo [i o serie de
\nt=lniri cu echipa
economic` - pentru
punerea la punct a planului
de relansare - [i cu cea

militar`, \n vederea
analiz`rii situa]iei din Irak
[i Afganistan. Dup` cum a
promis \nc` din campanie,
Barack Obama a solicitat
suspendarea procedurilor
judiciare din centrul de
deten]ie de la Guantanamo
timp de 120 de zile. 
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Valizele fotbalului (X)

Din mila 
lui Mittal
Azi, Marius Stan. Urmeaz`
Ioan Neculaie de la Bra[ov 

Cere]i ast`zi

suplimentul 
ZIUA TV
GRATUIT

Ne intercepteaz`
f`r` control 
Legea 298/2008 permite Puterii
s` instituie legal poli]ia politic`

Obama suspend` procesele
de la Guantanamo
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