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Este descentralizarea o solu]ie
la problemele României?

Magda
curtat` 
de PNL

Fosta imagine a pesedi[tilor
Magda Bistriceanu este hot`r=t`
s` p`r`seasc` PSD pentru PNL,
dup` ce Aura Vasile a decis
s` o aduc` \n locul ei pe actri]a
Corina D`nil`. Bistriceanu a
avut deja o prim` \nt=lnire
s`pt`m=na trecut` cu prim-
vicepre[edin tele Ludovic Orban,
iar o nou` discu]ie \ntre cei
doi va avea loc ast`zi sau m=ine.
Foarte probabil, la prima [edin]`
a Biroului Perma nent Central
se va include pe ordinea de
zi \nscrierea \n PNL a fos tei
imagini a PSD. Bistriceanu
nu este la prima \ncercare
de a se al`tura liberalilor, \n
toam n` f`c=ndu-i-se propunerea
de a candida pe listele PNL,
dar ea a declinat oferta \n
favoarea unor promisiuni neono -
rate de frunta[ii pesedi[ti.

Cornelia G. POPESCU

Na[u respins 
de Cr`ciunescu
Ion Cr`ciunescu a fost singurul
contestatar al lui Mircea Sandu
care a avut ieri acces \n Casa
Fotbalului. Fusese invitat pentru a
fi premiat pentru meritele sale, dar
a refuzat distinc]ia, p`str=ndu-se
consecvent \n contestarea
conducerii federa]iei.  

Profesia care 
te uzeaz`
Doctorul Alexandru Blidaru, [ef
sec]ie Chirurgie II, Institutul
Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu“ - Bucure[ti: „este
evident c` suferin]a cu care intri
brutal în contact nu are cum 
s` te lase indiferent.“ 

Voinicul Sportage
Kia Sportage este un SUV
compact produs de sud-coreeni \n
Europa. Este o ma[in` adaptat`
atât la traficul urban, cât [i la cel
off-road. Poate ajunge \n locuri
greu accesibile [i este capabil s`
treac` vaduri de ap` ce dep`[esc
garda la sol. 

Rom=nia este pe cale s` de -
vin` oficial repetent` la nive lul
Uniunii Europene. Pentru
Justi]ie. Consecin]ele, \n plan
financiar [i \n ceea ce
prive[te imaginea [i presti giul
acestei ]`ri, sunt incal cu labile.
Poate c`, \n al doisprezecelea
ceas, ne mai putem salva.

Sorin RO{CA STåNESCU

R`zboi pe Pap`

„Nici PDL, nici PSD nu sunt \n m`sur` \n momentul de fa]` 
s` p`r`seasc` guvernarea“ - Cristian PÅRVULESCU

CERE}I ASTåZI

Ziua
Turistic`
Supliment

GRATUIT
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Multe dintre vagoanele de cale ferat`
transport` focoase [i proiectile de
artilerie demontate � Astfel, muni]ia
folosit` de un stat NATO ajunge pe
m=na poten]ialului inamic, f`r` 
niciun control � Ministerul de Interne 
de la Chi[in`u are chiar o expozi]ie cu

circuit \nchis unde prezint` tehnica
folosit` de Rom=nia � Dup` ce
„mostrele“ sunt atent studiate 
[i inventariate, sunt livrate c`tre
Transnistria � Afacerea este profitabil`
pentru investitorii ru[i, moldoveni 
[i ucraineni, dar [i pentru anumite

personaje din Rom=nia, at=t de la
putere, c=t [i din opozi]ie � MApN se
spal` pe m=ini [i catalogheaz` muni]ia
drept fier vechi � SRI spune c` nu e
treaba lui � Vama evit` s` dea un
r`spuns, ascunz=ndu-se dup` articole
de lege � CSAT \nc` nu s-a sesizat

{tirea subcutanat`

Campanie ZIUA: 
Opri]i degradarea {colii!

Pedepse severe 
pentru universit`]i

O de]inut`
cu nou` copii 
a[teapt` gra]ierea
la Craiova
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Papa Benedict al XVI-lea
[i-a \ncheiat cele trei zile
de vizit` \n Iordania [i a
sosit ieri \n Israel. De pe
Muntele Nebo, locul unde
Dumnezeu i-a \ng`duit lui
Moise s` priveasc` }ara
Promis` \nainte de a muri,
f`r` s`-i permit` s` ajung`
la ea \n fruntea poporului

evreu, Papa a declarat:
„Dragostea pentru
Scrierile Sfinte [i voin]a 
de a surmonta toate
greut`]ile, p=n` ce se 
va ajunge la o \n]elegere
\ntre evrei [i arabi, prin
colaborare [i respect
reciproc, este vrerea 
lui Dumnezeu“. 

Muni]ie rom=neasc`
pentru Transnistria
Rom=nia sus]ine industria 
din republica separatist` 
rusofon` � Uzina 
Metalurgic` de la R=bni]a, 
cel mai important agent 
economic din zon`, este 
alimentat` cu materie prim` 
din depozitele Ministerului 
Ap`r`rii de la Bucure[ti 
� Garniturile cu fier 
vechi exportat \n 
Republica Moldova ajung 
\n furnalele lui Smirnov 

EVENIMENT   2

Economia 
iese din com`
Dup` ce economia rom= -
neasc` a resim]it din plin, \n
primele dou` luni ale anului,
criza economic`, martie a
adus primele „p=lp=iri“ ale
revenirii „la via]`“. 

Noua Cortin`
de Fier  
Modalit`]ile prin care statele
intrate \n zona Schengen
ac]ioneaz` fa]` de solicitan]ii
de viz` amenin]` s` creeze 
o nou` „Cortin` de Fier“
\n Europa. 

Predoiu: 
N-avem bani!
Activitatea a [apte instan]e
bucure[tene, dar [i a altora
din Alba, Bistri]a-N`s`ud,
Mure[, Bihor, Sibiu, Cluj,
Gala]i, Arad [i Timi[ 
a fost blocat`, ieri, de greva
personalului auxiliar. 

Play-off \n Liga I
Cu patru etape \nainte de
finalul campionatului, doar
trei echipe lupt` cu [anse
reale pentru c=[tigarea ti -
tlului: Dinamo, Unirea
Urziceni [i FC Timi[oara. 
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Acarul 
B`sescu
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