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Raportul comun OSCE, UE [i al Consiliului 
Europei, care gireaz` alegerile din Republica 
Moldova, a fost f`cut de simpatizan]i ai 
Kremlinului � Kalman Mizsei, Marianne Mikko [i 
David Wilshire sunt adversari notorii ai Rom=niei 
[i agen]i de influen]` ai Rusiei � Reprezentantul 
UE, ungurul Mizsei, a l`udat de-a lungul timpului 
„pluralismul“ [i „societatea civil`“ din Transnistria 
[i a atacat Rom=nia � Trimisul Parlamentului 
European (PE), estoniana Mikko, este o fost` 
ziarist` comunist` care s-a remarcat prin 
declara]ii acide la adresa lui B`sescu 
� Cel mai activ agent a fost David Wilshire, 
de la Consiliul Europei, care a scandalizat 
opinia public` dup` ce a acuzat Georgia 
de agresiune \mpotriva Rusiei [i a f`cut 
un lobby de[`n]at, dar f`r` succes, pentru 
ca Putin s`-[i pun` omul \n fruntea APCE 
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ACTUALITATE 5

Graba cu care trimi[ii Bruxelles-ului au
\ntocmit raportul [i au declarat c`
alegerile au fost corecte a dat de gol
inten]iile sforarilor � Represiunea de la
Chi[in`u [i activitatea raportorilor au
f`cut obiectul unei dezbateri \n Comisia
de politic` extern` a PE � Rezolu]ia

adoptat` de Comisie, la ini]iativa
eurodeputa]ilor PDL-PPE Nazare [i
Marinescu, va fi discutat` \n plen 
� Baroneasa Emma Nicholson a declarat
c` raportul \ntocmit de OSCE „nu reflect`
realitatea. A fost publicat prea repede“ 
� „Sunt foarte \ngrijorat` pentru tinerii

care au avut o reac]ie advers` fa]` de
declara]ia pre[edintelui Voronin“, a mai
spus baroneasa � Directorul Institutului
pentru politici energetice de la Moscova e
de p`rere c` Voronin a aplicat o strategie
folosit` de regimurile semidictatoriale
pentru \nt`rirea pozi]iilor politice
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Complicii europeni
ai lui Voronin

Sunte]i de acord 
cu discursul din Parlament 
al pre[edintelui B`sescu?

Lumin`
sf=nt`

Credincio[ii care vor veni,
\n noaptea |nvierii, la Catedrala
Patriarhal̀ , vor putea lua Lumina
adus` de la biserica Sf=ntului
Morm=nt din Ierusalim,
informeaz` Patriarhia Rom=n`.

„Pentru a spori bucuria
clerului [i a credincio[ilor de
Sfintele Pa[ti, \n seara zilei
de s=mb t̀̀ , 18 aprilie, o delega]ie
a Patriarhiei Rom=ne, condus`
de episcopul Varsanufie
Prahoveanul, va aduce de la
biserica Sf=ntului Morm=nt din
Ierusalim Lumina Sf=nt` cu un
avion special“, precizeaz` sursa
citat`. 

Evenimentul are o sem -
nifica]ie deosebit` [i pentru c`
anul acesta se \mplinesc 650
de ani de la recunoa[terea
oficial` a Mitropoliei ¥`rii
Rom=ne[ti [i de la trecerea la
Domnul a Sf=ntului Grigorie
Palama, teolog al Luminii harului
ceresc. (Agerpres)

Magie alb` 
cu ciomagul
So]ul, doi fii [i un nepot ai
vr`jitoarei Sidonia au fost
re]inu]i pentru cam`t` [i
[antaj. Reporterii ZIUA au
fost ataca]i, \n plin` zi, de ru -
dele Reginei Magiei Albe. 

Sportul aruncat 
\n weekend
Ministrul Educa]iei propune
efectuarea orelor de sport 
\n zilele de s=mb`t` [i
duminic`. Elevii [i profesorii
vor fi nevoi]i s` vin` la 
[coal` toat` s`pt`m=na. 

Faliment 
prin forfetar
Patronatul Rom=n critic` in -
tro ducerea impozitului forfe -
tar, \ntruc=t afecteaz` circa
40.000 de firme. Ca s` oco -
leasc` impozitul pe pierdere,
multe micro\ntreprinderi se
vor transforma \n PFA-uri. 

Obama 
sparge America
Criza economic` [i alegerea
primului pre [edinte de
culoare au deter minat unele
state s` invoce ob]inerea
propriei suveranit`]i [i au dus
la o intensificare a mi[c`rilor
de extrem` dreapta. 

Servicii 
de S`rb`tori
|n perioada S`rb`torilor Pascale,
toate institu]iile sunt preg`tite s`
fac` fa]` afluxului de credincio[i.
Astfel, Poli]ia [i Jandarmeria 
au anun]at c` peste 33.000 
de persoane vor asigura 
m`surile de ordine. 

Mieii pleac` 
din R`[inari
C=nd intri \n R`[inari, prima
impresie este cea a p`trunderii
\ntr-un univers ermetic, care \[i
ascunde tr`irile zilnice. Aici, 
\n locul \n care s-au n`scut 
Goga [i Cioran, nu po]i s` vezi
peste gardul vecinului. 

Timi[oara 
paradoxal`
„Timi[oara a rezistat c=teva zile 
în continuu în decem brie ’89: avea
în s=nge Occiden tul, muzica, totul.
Apoi s-a ridicat Bucure[tiul, iar
res tul ]`rii, mai a[a, pe la te le -
vizor“, ne declar` Daniel Vighi. 

Aparent, Voronin, \n fruntea
comuni[tilor s`i, se afl` \n
culmea gloriei. A stat opt ani
la conducerea Republicii
Moldova [i are toate [ansele
s` mai r`m=n` un ciclu. 

Sorin RO{CA ST~NESCU

Un organizator de
evenimente muzicale a
anun]at [i promovat \n mod
fals concertul AC/DC \n
Rom=nia, sus]in=nd c`
trupa australian` va fi
headliner la festivalul
Bucharest Rock Arena,
programat pe 30 [i 31 mai,
au avertizat oficialii
forma]iei, pe site-ul oficial

al acesteia. Organizatorul
festivalului, firma PlayCool,
a plecat \n Israel, iar
reprezentan]ii lor nu mai
pot fi contacta]i. Eran
Douchan de la PlayCool a
trimis, mar]i, un comunicat
de pres` \n care a anun]at
c` festivalul se am=n`
p=n` la o dat` care va fi
comunicat` ulterior. 

}eap` cu AC/DC

„|n momentele grele se vede unitatea, din p`cate eu simt c` Ion Cr`ciunescu nu este
al`turi de arbitrajul rom=nesc \n aceste clipe’’ - Marcel Lic`, vice CCA 

Cere]i ast`zi

ZIUA TV

Supliment 
gratuit

Benita Ferrero Waltner,
comisarul european pentru

Rela]ii Externe 
i-a dat certificat de bun`

purtare lui Voronin
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Soacra 
de Fier

Fotbalul tremur` \n chilo]i
Fostul pre[edinte al lui FC Na]ional, Constantin Iacov, este convins 
c` \n cur=nd vor c`dea [i unii dintre „greii“ din Liga I. 
{eful arbitrilor este arestat, iar cei care 
ar trebui s`-i ia locul, fug de r`spundere
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