
2,9014  lei
4,2658  lei

Traian B`sescu propune
ca una dintre priorit`]ile
viitorului mandat
preziden]ial, evident 
al Domniei-Sale, s` fie
declan[area unei 
politici de promovare 
a Rom=niei \n 
interiorul UE. 

Italia, loc de pierzanie .............. 6
Ministrul român de Externe, Cristian
Diaconescu, cere autorit`]ilor italiene
solu]ionarea celor 41 de cazuri de români
omorâ]i \n Peninsul`.

Hillary dat` \n judecat` ............ 8
Hillary Clinton [i Departamentul de Stat
au fost da]i \n judecat` de o diplomat`,
Elizabeth Colton, care pretinde c` a fost
discriminat` din cauza v=rstei sale. 

Retrograda]i la tenis ................ 10
Echipa de Cupa Davis a Rom=niei a picat
\n Grupa 1 Euro-African ,̀ dup  ̀ce a pierdut
la Helsingborg meciul de baraj cu Suedia,
scor 2-3. 

|ntre clasic [i pop-cultur` ........ 14
Vineri seara, la Oper`, tenorul Lado Ataneli
[i soprana Iano Tamar au interpretat
„Macbeth“, iar s=mb`t ,̀ \n Pia]a Constitu]iei,
au cântat Angela Gheorghiu [i Vlad Miri]`. 

2
Cozm=nc` 
a plecat de acas`
Fostul lider PSD s-a autosuspendat
din partidul pe care l-a fondat
[i a amenin]at cu \nfiin]area unei
Alian]e na]ionale a for]elor de
st=nga.

Biciul 
lui Barroso
|n cazul unui nou vot negativ
la referendumul pentru adoptarea
Tratatului de la Lisabona, Irlanda
poate pierde un post de comisar
european.

Bucure[ti
frate cu Moscova 
Cu ocazia Zilelor Bucure[tilor,
Oprescu [i prefectul Moscovei,
Alexei Alexandrov, au \ncheiat
un protocol-cadru de colaborare
\ntre cele dou` municipalit`]i.
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Editorial

Caracal,
frunta[ul
Europei

Municipiul Caracal a pri mit
ieri Steagul de onoare al Consiliului
Europei (CE) pentru ac]iunile
de cooperare european` [i
promovare a valorilor europene,
desf`[urate de autorit`]i [i
comunitate pe par cursul anului
trecut, informeaz` Agerpres.
Distinc ]ia a fost \nm=nat` autori -
t`]ilor de un reprezentant al CE,
Edertraud Gatterer, membru de
onoare al Adun`rii Parla mentare
a CE. Caracalul este singurul
ora[ din Rom=nia care a primit
Steagul de onoare al CE. (C.G.P.)
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Pre[edintele Traian B` -
sescu, aflat \n vizit` la Co -
mana, jude]ul Giurgiu, a evo-
cat figura lui Vlad }epe[,
„care a domnit de trei ori [i
s-a zb`tut pentru ]`ri[oar` [i
mai ales pentru dreptate“,
informeaz` Ager pres. B`sescu
a ]inut discursul la m=n`s -
tirea Comana, ctitorie a dom-
nitorului valah [i a asigurat
asisten]a c` „se bucur` de
orice eveniment care pune \n
valoare istoria ]`rii noastre,
pe care mul]i \ncearc` s` o
discrediteze [i, din p`cate, o
fac prin mass-media de mare
im pact la popula]ie“. El a re i -

te rat astfel teoria presei tr` -
d`toare ce submineaz` insti-
tu]iile statului“. Gazda eveni-
mentului, P.S. Ambrozie,
episcop de Giurgiu, l-a deco-
rat pe urma[ul lui Dracula cu
„Vrednicia vl`[cean`“, cea
mai \nalt` distinc]ie a Epis -
copiei de Giurgiu. |n c=n tat de
apreciere, augustul oaspete a
dat o rait` prin beciurile dom -
ne[ti din curtea m=n`stirii, nu
\nainte de a intra pentru
c=teva minute \n biseric` pen-
tru a se reculege, sper=nd s`
domneasc` m`car de dou` ori,
dac` nu de trei, la fel ca
marele \nainta[. (V.M.)

Vedere 
din avionul
preziden]ial

Gigi rupe 
Steaua
Enervat de ultimele proteste ale
fanilor, Becali a anun]at c`,
dac` ac]iunile \mpotriva sa vor
continua, va schimba numele
echipei \n „Steaua 2003“.

Ministrul Educa]iei a deve -
nit iar`[i m`rul discordiei
guvernamentale. |n plin`
criz` [i cu grevele la u[`, PDL
[i PSD \[i amenin]` reciproc
mini[trii.  Premierul Boc a
declarat c` o va remania pe
Ecaterina Andronescu dac`
aceasta \[i va pune \n aplicare
ordinul de eliminare din posturi
a 16.000 de directori [i \nlo -
cuirea lor cu unii ale[i pe sem -
n`tura ei. Pre[edintele PDL
a reamintit colegilor de coali]ie,
mai ales lui Mircea Geoan`,

care declara vineri c  ̀premierul
nu poate face nimic de capul
l u i  \ n  G u  v e r n ,  c `  p o t r i v i t
protocolului, [eful guvernului
trebuie doar s`-i informeze
pe partenerii de guvernare
asupra deciziilor luate. Liviu
Dragnea, vicele PSD, a reac -
]ionat spun=nd c  ̀PDL \ncearc ,̀
de fapt, scoaterea pesedi[tilor
de la guvernare prin aceast`
manevr`. El a amenin]at c`
„o eventual` criz` politic` \n
Rom=nia va bloca banii pentru
pensii [i fondurile de la Uniunea

European`“. {i pre[edintele
PSD a ie[it din nou la ramp`:
„B`sescu [i Boc ar trebui s`
se uite la propriii colegi care
se ocup` de ministerele eco -
n o m i c e :  P o g e a ,  V i d e a n u ,
Blaga“. |n schimb, premierul
\ncearc` s` lini[teasc` elec -
toratul sus]in=nd c` statul
are bani s` pl`teasc` pensiile
[i salariile cel pu]in p=n` la
sf=r[itul anului. Ecaterina
Andronescu s-a ap`rat ex -
plic=nd c` ordinul pe care
l-a emis, [i care \ncalc` pre -

vederile Codului asumat de
Guvern \n Parlament, a fost
dat pentru a-i \nl`tura din pos -
turi pe inter marii  politici. Mi -
nistrul a uitat de ordinele
anterioare prin care a blocat
concursurile pentru aceste
posturi. Dep utatul PDL C`t`lin
Croitoru, fost sindicalist \n
|nv`]`m=nt, a cerut, \n cali -
tate de pre[edinte al Comisiei
pentru Educa]ie, sesizarea
Pro  curorului General [i cerce -
tarea penal` a Ecaterinei An -
dronescu.

B`sescu „Vrednic de Vla[ca“

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be
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Acarul 
Andronescu
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B`t`lia pentru 
Insula {erpilor

Bogdan Aurescu
a dez v`luit \n pre -
mier` pentru ZIUA
c` a scris o carte
despre culisele pro -
cesului de la Haga.

Dup` ce a s`rit
hopul asum`rii,
Coali]ia 
PDL-PSD a g`sit 
un nou 
posibil motiv 
de divor]:
ordinul de
epurare politic`
a Educa]iei


