
Diaconescu
kamikaze 

\n Italia

Cristian Diaconescu,
ministrul de Externe, este
unicul politician rom=n care
a avut curajul s` impute
autorit`]ilor italiene valul de
violen]e [i xenofobie cu care
se confrunt` comunitatea
rom=neasc` din Italia. 
Presa [i politicienii din Italia
au reac]ionat violent la
declara]iile lui Diaconescu,
aduc=nd cu aceast` ocazie
noi injurii Rom=niei.
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George SCARLAT

Scrutinul pentru primar din 
comuna olteneasc` G`neasa 
debuteaz` cu focuri de arm` 
\n coali]ie � Simpatizan]ii PDL 
[i cei ai PSD [i-au tran[at opiniile 
electorale cu arma � Purt`torul 
de cuv=nt al IPJ Olt informeaz` 
c` fra]ii Genciu Sorinel [i Genciu 
Cristian, din Slatina, au f`cut 
uz de arme cu gaze \n comuna 
G`neasa miercuri sear` � |n 
varianta PSD, cei doi pedeli[ti 
au intrat peste o familie de 
romi pesedi[ti, compus` din 
15 persoane, [i ar fi tras focuri 
de arm` \n aer pentru 
a-i face s`-l voteze pe 
candidatul PDL Dumitru Costea 
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ING ne vrea
datori

Rom=nia ar fi „de dorit“ s`
apeleze la un pachet de finan]are
de 20 de miliarde de euro, simi -
lar celui din Ungaria, consider`
anali[tii ING Bank. „Pozi]ia
autorit`]ilor este din ce \n ce
mai \nclinat` c`tre un acord 
FMI-UE. Av=nd \n vedere incertitu -
dinile legate de nevoile de
finan]are, credem c` ar fi de
dorit un pachet similar celui din
Ungaria, de 20 de miliarde de
euro. O decizie pentru a accepta
supravegherea FMI are implica]ii
pozitive pentru economia rom= -
neasc` at=t pe termen scurt, c=t
[i lung“, se arat` \ntr-un raport
al b`ncii. Dac` nevoile de finan -
]are ar fi calculate dup` scenariul
b`ncii centrale, acestea s-ar situa
la circa 10 miliarde de euro, dar
un \mprumut mai mare ar oferi
o pozi]ie mai bun` pentru BNR
ale c`rei rezerve sunt de 26
de miliarde de euro. (G.B.)
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|n varianta PDL, Sorinel [i Cristian 
se deplasau cu dou` ma[ini prin
comun` c=nd drumul le-a fost barat 
de un grup de romi care i-au atacat 
[i le-au distrus ma[inile � Pentru 
a sc`pa de ]iganii pesedi[ti, tinerii
pedeli[ti ar fi f`cut uz de arm` � „Au
\ncercat s` intimideze oamenii care
spun c` s-au f`cut presiuni asupra lor

pentru ca voturile lor s` fie cump`rate
[i de aceea a ie[it scandal“, sus]ine
candidatul PSD Nicolae Preda � Poli]ia
le-a \ntocmit dosare penale rromilor
PSD pentru „distrugere, blocarea
drumului, ultraj contra bunelor
moravuri [i tulburarea lini[tii publice“
� Scandalul s-a mutat [i la nivelul
parlamentarilor de Olt � „Nu trebuie 

s` scoatem s`biile unii la al]ii“, declar`
senatorul PDL Mihai Ni]` � „Liderii
PDL de la Olt promoveaz` o atitudine
politic` neprietenoas` nu numai 
cu PSD, ci cu to]i adversarii politici“,
spune Dan {ova, senator PSD 
� Premierul Boc sper` 
„c` e vorba despre o exagerare 
a unor interese minore“

Pârâtul 
Emil

VINERI, 20 FEBRUARIE 2009

„Eu cred c` \mi cunosc lungul nasului. {tiu ce cred c` pot s` fac...“
Bogdan OLTEANU
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Sf. Leon, Ep. Cataniei;

Sf. Agaton, Ep. Romei;

Cuv. Visarion (Post)
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Dup` ce a fost
\ntruchipat`
\ntr-o p`pu[`
Barbie la T=rgul
Interna]ional 
de Juc`rii 
de la Nürnberg,
Angelei Merkel
i se mai
preg`te[te 
o surpriz`. 
La carnavalul
din Köln, 
ce va \ncepe pe 
23 februarie,
organizatorii 
au preg`tit
pentru defilare
o figurin`
modelat` 
dup` \nf`]i[area
cancelarului
german. 
Ini]ial, figurina
era complet
dezbr`cat`, 
dar directorul
carnavalului 
a luat decizia
ca aceasta 
s` poarte 
totu[i sutien [i
bikini pe durata
festivit`]ilor.
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Alegeri cu pistolul

Ar trebui statul rom=n s` protesteze oficial
\mpotriva campaniei antirom=ne[ti din Italia?

Liberalii 
s-ar fi v=ndut
pe 40.000 
de euro

C=t ne cost` noua
tax` a lui Boc
|n cei doi ani de la instituire, taxa 
[i-a schimbat de nenum`rate ori at=t
denumirea, c=t [i formula de calcul
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Reabilitarea
termic` 
Ministerul Dezvolt`rii a lansat
\n dezbatere public` un pro -
iect de Ordonan]` de Urgen]`
potrivit c`ruia asocia]iile de
proprietari vor pl`ti maximum
20% din costurile totale ale
reabilit`rii termice. Diferen]a
va fi acoperit` din fonduri de
la bugetul de stat (50%) [i
autorit`]ile locale (30%). 

Rocada
generalilor
Dup` furtul de arme, avem o
mul]ime de militari cu grade
mari destitui]i, schimba]i sau
roti]i din func]ie. Al]i [apte
militari cu grade foarte mici
sunt aresta]i, considera]i de
procurori c` sunt autorii
furtu lui sau au favorizat acest
lucru. |n schimb, peste 60 de
ar  me au intrat \n p`m=nt. 

Bazac
Habarnam
Ministrul S`n`t`]ii nu cunoa[ -
te legile [i nici situa]ia [efilor
de institu]ii pe care el \nsu[i
i-a numit. Bazac a numit-o \n
postul de manager al Insti  -
tutului Oncologic Bucu re[ti
pe prof. dr. Rodica An ghel,
aflat` \n incompa ti bi litate
conform Legii 95/2006. 

Pasajul sabotat
de PSD
Consilierii municipali 
au respins, ieri, cererea ca
Guvernul s` emit` o hot`r=re
prin care s` declare Pasajul
Basarab de utilitate public`
pentru a putea fi continuate
[i finalizate lucr`rile la acest
obiectiv. Proiectului i-au lipsit
trei voturi pentru a trece 
[i a ajunge la Guvern. 

Porc \n vin 
Pentru cei pasiona]i de
buc`t`ria mediteranean`,
site-ul gastronomic
ebucataria.ro propune dou`
preparate pline de savoare, 
o \nc=ntare pentru sim]uri.
Porc \n vin (khirino krasato) 
[i cartofi cu l`m=ie (patates
lemonates) sunt dou` 
re]ete simple, originare 
din Pelopones. 
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