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Noul [ef al PNL \[i pune mandatul 
gaj \n confruntarea cu B`sescu 
pentru [efia statului � Crin 
Antonescu a declarat c`, \n cazul 
unui rezultat foarte prost la 
preziden]iale, pozi]ia de [ef 
de partid devine „foarte pu]in 
interesant`“ � „Unul dintre 
motivele foarte puternice pentru 
care mi-am asumat candidatura 
\n PNL a fost acela de a ob]ine un 
rezultat foarte bun pentru partid 
\n aceast` curs`“, a argumentat el 
� „Dac` eu ratez aceast` misiune 
(...) la ce \mi mai trebuie putere 
dup` aia? Ca s` fac ce? S` pun 
deputa]i data viitoare, sau eventual 
s` numesc ni[te mini[tri?“, 
s-a \ntrebat retoric Antonescu 
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NU RATA}I M+INE

El a declarat c` „Traian B`sescu este un
candidat redutabil, categoric, cu care nu ai
ce s` p`]e[ti dec=t s` pierzi o competi]ie“
� {eful PNL a mai spus c` lupta pentru
Cotroceni va fi [i una cu candidatul PSD 
� Mircea Geoan` nu-i d` \ns` prea multe
[anse lui Antonescu, el declar=nd c` turul al

doilea la preziden]iale va fi \ntre un candidat
al PSD [i un candidat sprijinit de PDL 
� |n lupta pentru prima pozi]ie \n PNL,
Antonescu l-a \nfr=nt, \n weekend, pe
T`riceanu, la o diferen]` zdrobitoare, de
327 de voturi � Ludovic Orban \l va seconda
\n calitate de prim-vicepre[edinte � Teodor

Mele[canu a ratat func]ia de vicepre[edinte,
\n vreme ce Dan Motreanu, Teodor
Atanasiu, Puiu Ha[otti, Cristian David [i
Eugen Nicol`escu n-au fost ale[i nici m`car
\n Biroul Permanent Central � Antonescu a
promis c` nu va angaja negocieri privind
schimbarea majorit`]ii \n Parlament

LUNI, 23 MARTIE 2009

„Nu cred c` face bine nim`nui, [i nici domnului Crin Antonescu, o atitudine 
de scandal politic \n aceast` perioad`“ - Mircea GEOAN~
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Crin de Cotroceni

A ales bine 
Congresul PNL?

Udrea
voteaz` EBA

Elena B`sescu a vizitat-o ieri
pe ministrul Elena Udrea la Palatul
Victoria, iar liderul PDL i-a
pus la dispozi]ie fiicei pre[edintelui
sediul s`u de campanie folosit
la alegerile din noiembrie 2008,
pentru a-i „purta noroc“ la europarla -
mentare. „Am discutat despre
campania de str=ngere de semn t̀uri
pentru candidatura ei la Parlamentul
European. |n acest context, i-am
pus la dispozi]ie sediul de
campanie pe care l-am avut avut
\n alegerile din noiembrie 2008,
din Bulevardul Ghencea nr.
43. Sunt convins` c` \i va
purta [i ei noroc“, a dezv`luit
Elena Udrea, potrivit Mediafax.
Potrivit surselor, \nt=lnirea a avut
loc \n biroul ministrului [i a durat
mai bine de trei ore. 

Elena B`sescu a anun]at,
s`pt`m=na trecut`, c` demisio -
neaz` din PDL [i se \nscrie
\n competi]ia pentru Parlamentul
European ca independent, av=nd
ca semn electoral „EBA“, la
fel ca nu m`rul ma[inii pe care
o conduce. (I. S. CHIROIU)

Persecu]ie 
de oaie
Cresc`torii de ovine [i capri -
ne acuz` Autori tatea Na]io -
nal` Sani tar Veterinar` [i
pentru Sigu ran]a Alimen telor
c` favorizeaz` importa torii 
de carne de oaie. 

Criza schimb`
guvernul ungar
Premierul Ferenc Gyurcsany
este dispus s` demisioneze
dac` astfel vor fi \nl`turate
obstacolele din calea
reformelor.

Rom=nia spre Est
Aflat la post \n Rom=nia de [ase
luni, ambasadorul Japoniei E.S.
Yoshinobu Higashi vorbe[te
despre cele cinci decenii de la
reluarea rela]iilor diplo matice
rom=no-nipone [i despre 
dorin]a autorit`]ilor de la Tokyo 
de a colabora mai mult 
cu Estul Europei. 

Zapata 
pe lista neagr` 
Portarul columbian are zilele
num`rate \n Ghencea, dup` ce
ultima sa gaf`, cea de la Pite[ti,
de vineri sear`, a scos-o practic
pe Steaua din lupta pentru titlu [i
a st=rnit m=nia lui Gigi Becali. 

Laptop 
de buzunar
Johnson Li, Director Centrului de
Cercetare al Lenovo din Beijing 
a descris pe blogul companiei 
un minilaptop, denumit 
„Pocket Yoga“, care poate s`
\ncap` lejer \ntru-un buzunar. 
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S-a produs o schimbare la
v=rf \n PNL. Singurul partid
aflat \n opozi]ie. |ntr-o pe -
rioad` grea, c=nd sunt reuni -
te toate condi]iile pentru ca
cei afla]i la putere, PDL [i
PSD, s` se erodeze rapid.

Sorin RO{CA ST~NESCU

|n ora[ul irakian Karbala,
2000 de femei urmeaz`
cursurile de preg`tire
pentru a deveni poli]iste.
Instructajul dureaz` 
trei luni, iar la sf=r[itul
acestuia femeile sus]in un
examen de absolvire. P=n`

\n 2008, \n Irak, meseria 
de poli]ist era destinat`
exclusiv barba]ilor. |n luna
septembrie a anului trecut,
21 de femei au f`cut 
parte din prima genera]ie
de femei care au intrat 
\n poli]ia irakian`.
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BOC, f` public` lista
cu banii da]i
consiliilor 
jude]ene!

SOMA}IE ZIUA„Doctorii \n stele“
dau cu subsemnatul
la DNA
Se \ngroa[` dosarul penal pri vind
modul de ob]inere a titlurilor
didactice univer sitare la UNAp 

Banii stau 
bloca]i \n pixuri
Premierul recunoa[te 
c` firmele nu au primit
fondurile datorate de stat

FINAN}E   7
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H`rnicie egal
pu[c`rie
Ini]iatorii construirii podului
de lemn de la Marginea s-au
ales cu dosar penal, chiar
dac` toat` lumea recunoa[te
c` nu au f`cut nimic r`u. 

Acum \i c=nt`
lui Dumnezeu!
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