
Clasa
politic` de

la putere
la bani?

Am un prieten mai ciudat. 
De c=te ori ne vedem sau
vor bim la telefon ne \ntreb`m
unul pe altul despre nout`]i.
Pentru c` am=ndoi avem
atingere cu media [i obser -
v`m scena politic`, evident,
vorbim despre partide 
[i oameni politici. Spre
dezam`girea noastr`, 
de c=teva luni pare c` 
nu avem nout`]i pe care 
s` ni le \mp`rt`[im.
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Horia MIH~LCESCU

De[i guvernan]ii au promis 
plata datoriilor, banii n-au ajuns 
nici acum la societ`]ile private 
care au lucrat anul trecut 
pentru stat � Lipsa bugetelor 
la institu]ii blocheaz` economia 
[i atrage falimentul multor 
IMM-uri � Chiar premierul 
Boc recuno[tea c` „f`r` 
achitarea datoriilor restante, 
economia se blocheaz` [i, 
\n loc ca Guvernul s` fie 
un factor care s` genereze 
cre[tere economic`, ar fi un 
factor care ar crea blocaje“
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Escrocheria
cu grenada

|n multe unit̀ ]i ale Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale se \ncaseaz`
sporuri c=t jum`tate din sold`
pentru participarea \n comisia
care verific` dac ,̀ dup` [edin]ele
de aruncare cu grenade reale,
toate acestea se distrug prin
explozie. |n 99 la sut` din cazuri,
grenadele aruncate explodeaz`,
\ns` dup` fiecare [edin]` de
tragere se raporteaz` c` nu
toate s-au distrus [i a fost
necesar` o interven]ie ulterioar`
a membrilor comisiei speciale.
|n realitate nu se face nimic,
dar pe h=rtie se \nregistreaz`
foarte multe interven]ii care
permit anumitor militari s`-[i
rotunjeasc` veniturile, f`r` s`
fac` nimic. Acordarea acestui
spor aduce beneficii pe termen
lung celor care \l \ncaseaz`,
deoarece este luat \n calcul [i
la stabilirea pensiei. (D.S.S.)

CERE}I ASTåZI

Cu toate acestea, b=lb=iala cu adoptarea
Bugetului are repercusiuni grave asupra
economiei � Statul nu-[i onoreaz`
datoriile, firmele nu-[i pot pl`ti furnizorii 
iar ace[tia \[i \ntrerup livr`rile � Culmea 
este c` companiile care au recuperat bani 
de la stat se trezesc pe cap cu Fiscul, pe
motiv c` nu [i-au pl`tit taxele [i impozitele
� „Firmele care risc` s` fie executate silit
de c`tre ANAF au de \ncasat de la stat
aproximativ 600-700 de miliarde de lei

vechi pentru facturi emise p=n` la 
31 decembrie 2008“, ne-a declarat 
Costel Olteanu, pre[edintele Uniunii
Na]ionale a Patronatelor cu Capital Privat
din Rom=nia � Ca [i cum nu ar fi suficient 
de lovite, acestea vor fi excluse [i de 
la viitoarele licita]ii pe motiv c` au datorii 
la stat, de[i ele sunt cauzate chiar 
de stat � Guvernul devine, prin neplata
datoriilor, principalul vinovat de [omaj 
� Exemplul rafin`riei „Steaua Rom=n`“

este elocvent, firma fiind nevoit` 
s`-[i concedieze to]i cei 409 angaja]i
pentru c` nu a primit banii de la ANAF 
[i de la societ`]i de stat � |nt=rzierea 
pl`]ii datoriilor se va propaga \n lan],
f`c=nd aproape imposibil programul 
de investi]ii publice pe 2009 � Tot din
cauza birocra]iei [i a pl`]ilor \nt=rziate,
Rom=nia va pierde [i o parte din banii 
pu[i la dispozi]ie de UE pentru 
dezvoltare [i infrastructur`

Pogrom 
f`r` sf=r[it

S+MB~T~/DUMINIC~, 14/15 MARTIE 2009

„Opri]i-v`, domnule! Nu suntem la [edin]e foto, nu sunt Sexy Br`ileanca (...) Ai luat 150 de poze,
doar, doar m` vezi cu m=na \n nas. N-ai s` m` vezi!“ - Corneliu VADIM TUDOR
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S: Cuv. Benedict; Sf. Mucenic 
Alexandru din Pidina 
(Pomenirea mor]ilor)

D Sf. Mucenici: Agapie, Plisie 
[i Timolau [i cei \mpreun` 
cu d=nsul
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Royal Bank of Scotland
(RBS), prezent` [i \n Rom=nia,
a participat cu cel pu]in 25
de miliarde de lire sterline la
scheme interna]ionale pentru
evitarea pl`]ii taxelor \n timpul
anilor s`i de dezvoltare, priv=nd,
astfel, bugetele Marii Britanii
[i SUA de 500 milioane de lire,

potrivit „The Guardian“. Noua
conducere a institu]iei de credit,
care este controlat` \n propor]ie
de 70% de stat, a desfiin]at
depar tamentul responsabil cu
astfel de practici controversate.
Este prima dat` c=nd o banc`
important` admite existen]a
unor astfel de scheme. (A.E.)
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EVENIMENT

Statul ucide firmele

Are [anse T`riceanu 
s` c=[tige \mpotriva lui B`sescu

alegerile preziden]iale?

{tirea subcutanat`

Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

Supliment     gratuit     al     ziarului     ZIUA                   anul XI               num`rul     551             sâmb`t`     14 martie     2009               redactor   -   [ef:     George     DAMIAN

Blocajul istoric Lajos Kossuth 2 Modelul R`zboiului Rece Asiatic 8R`zboiul din Coreea 6

Citi]i luni

|nt=lnirile ZIUA
Pentru Marian Vanghelie
puterea conteaz` 
mai mult dec=t banul
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F`c`tori 
de doctori 
\n stele
ZIUA v` prezint` numele
conduc`torilor de doctorat. 

Diversiunea
maghiar`
Pre[edintele Ungariei
Solyom Laszlo nu mai vine
pe 15 martie \n secuime.
Vine pe 14

De la Svejk 
la UTC
Primele dou` etape din Liga I
\i ofer` lui Cornel Dinu prilejul
de a arunca o privire rapid` [i
expert` asupra Ligii I. Procu -
rorul se \ncrunt` la Steaua [i
m`[tile lui Copos, dar z=m -
be[te la [ansele lui Dinamo 
[i evolu]iile Urziceniului. 

Ciocu mic!
Guvernul Rom=niei a adoptat
s`pt`m=na aceasta noul Cod
civil [i l-a trimis la Parlament
pentru adoptare. Elaborat de
Ministerul Justi]iei, codul
ascunde, \n capitolul „ap`ra -
rea drepturilor nepatrimo nia -
le“, instrumente de cen zur` [i
h`r]uire a jurnali[tilor. Exis t`
prevederi exagerate, care nu
se reg`sesc \n legis la]ia
niciunui stat european. 

Sportul 
a luat plas`
Opinia public` a protestat
firav pentru ap`rarea orelor
de educa]ie fizic`. Sindicatele 
din \nv`]`m=nt au fentat
profesorii [i au b`tut palma
cu ministrul Andronescu. 

Andrei {aguna
diplomatul
Acum 200 de ani s-a n`scut
Andrei {aguna, cel care a
reu[it refacerea Mitropoliei
ortodoxe din Ardeal. |n
octombrie 2008, autorit`]ile
locale maghiare din ora[ul
Jula au interzis ridicarea 
unei statui a acestuia. 

Campania ZIUA 

POLITIC~            7

Banca evazionist`
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