
2,9414 lei
4,2782 lei

Prin dou  ̀acte politice, pre[e-
dintele Traian B`sescu, \mpre-
un` cu prim-ministrul, a
\nc`lcat grav Legea funda -
mental` a ]`rii. Astfel \nc=t
el ar putea fi suspendat. |nce-
p=nd de ast`zi, oric=nd, p=n`
la \ncheierea mandatului
(...). Cei doi, pre[edintele
[i premierul, au intrat 
\ntr-o fund`tur`.

6
Revolu]ia
manualelor
Din 2010, manualele de gimnaziu
vor fi tocate p=n` c=nd elevii
vor dob=ndi competen]ele pe
care le cere Uniunea European ,̀
promite premierul Emil Boc. 
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Editorial

Doina \n
patrimoniul
UNESCO

Ministerul Culturii, Cultelor
[i Patrimoniului Na]ional a ]inut
secret` includerea de cur=nd a
doinei, al`turi de tango, \n pa -
trimoniul intangibil al UNESCO.
Decizia a fost luat` \n cadrul
reuniunii de la Abu Dhabi,
care s-a desf`[urat \n perioada
28 septembrie - 2 octombrie,
potrivit Hotnews. Pe site-ul
UNESCO, doina este descris` ca
un c=ntec liric, adeseori av=nd
un caracter improvizat, care
poate fi interpretat solo sau cu
acompaniament orchestral.
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|n urm` cu dou`

s`pt`m=ni, \ntr-o discu]ie cu
falsa legend` vie a PSD-ului,
Viorel [i Hrebenciuc, am pus
o \ntrebare concret`: ce tactic`
va folosi  partidul ca s`
l`mureasc` patru milioane
de rom=ni s`-l voteze pe
Geoan` pentru a c=[tiga turul
doi? |nainte de a pune
\ntrebarea, am ar`tat c` PSD
se bazeaz` pe cel mult 2,8
milioane de aleg`tori [i am
c`zut de acord c`, pentru a
\nvinge \n turul doi, c=[tig`torul
are nevoie de circa patru
milioane de voturi. Viorel, nu

Hrebenciuc, mi-a spus c` a
g`sit schepsisul sloganului
pentru preziden]iale: lumea
\l percepe pe Geoan` ca pe
un prost`nac! Ei bine, campania
se va baza pe faptul c` tot ce
a zis Prost`nacu’, s-a adeve -
rit!!! Adic`, Prost`nacu’ nu-i
prost`nac, ci om de cuv=nt,
un vizionar, este cel care r=de
la urm`, bla, bla, bla... I-am
spus lui Viorel c` nu cred
\ntr-o astfel de hrebenciuial`,
c` \n popor se zice „prostu-i
prost [i n-ai ce-i face“, a[a c`
s  ̀caute alt clou. Vineri, Geoan`
[i-a dat arama pe fa]`. E ceea
ce e, [i n-ai ce-i face! A[a c`,
PSD, d`-i \nainte cu porecla
iliescian`. Aleluia!

Pre[edintele
s-a predat
constitu]ional

Pre[edintele Rom=niei [i co -
man dantul suprem al for]e -
lor armate, Traian B`sescu,
nu a catadicsit s` participe la
cea mai mare aplica]ie mili-
tar` organizat` anul acesta
de Ministerul Ap`r`rii. Cu
toate c`, vineri, [eful statului
a fost a[teptat la „foc auto -
mat“ \n  poli gonul Cincu, pen-
tru a asista la tragerile reale
de lupt`, B`sescu nu a mai
venit. Pre[edintele a trimis
de ochii lumii un consilier de
ocazie.  Urm=ndu-i exemplul,
ministrul St`ni[oar` a r`mas
[i el s` p`zeasc` Bucure[tiul,

fiind reprezentat \n poligon
de un obscur secretar de stat.
|n aceste condi]ii, cei peste
5000 de militari care au par-
ticipat la ROUEX 09 s-au con-
siderat jigni]i, deoarece ei
s-au preg`tit pentru aceast`
aplica]ie de mai bine de un an
[i au realizat c` nu sunt pen-
tru B`sescu [i St`ni[oar`
dec=t o mas` de manevr` [i o
manta de vreme rea. Ofi]erii
au \n]eles gestul lui B`sescu
ca pe o ofens` adus` armatei,
\n condi]iile \n care [eful sta-
tului particip` \n acela[i timp
la tot felul de chermeze po -

pulare. Pentru militari este
clar c` B`sescu a preferat s`
dea cu flit institu]iei care se
bucur` de cea mai mare
\ncredere \n ochii poporului.
Speriat de impactul pe care
scrisoarea generalului  Iorda -
che Olaru a avut-o \n r=ndul
cadrelor militare, dar [i de
situa]ia tensionat` creat` \n
urma mazilirii unor generali
cu func]ii de r`spundere din
SMG [i unele afaceri nu toc-
mai legale ale amiralului
Gheorghe Marin, B`sescu a
\ntors spatele armatei persi-
fl=ndu-i pe organizatorii
ROUEX 09. 
Singurul care a fost obligat s`

asiste la aplica]ie a fost ami-
ralul Gheorghe Marin, [eful
SMG. Marin nu [i-a f`cut griji
din cauza aplica]iei, ci din
pricina \ntreb`rilor indis-
crete pe care ar fi putut s` i le
pun` jurnali[tii despre starea
de spirit din armat`. Traian
B` ses cu nu a ratat p=n` acum
nicio aplica]ie de ase menea
anvergur` organizat` de
MApN. El a fost pre zent \n
Cincu [i la aplica]ia DEMEX 05
[i la MILREX 07. 
Mai multe am  ̀nunte despre ce
s-a \nt=mplat \n Poligonul
Cincu pu te]i citi \n pagina 5.

Hrebenciuc vede porecla 
drept clou-ul Prost`nacului

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro

Sorin RO{CA ST~NESCU
rosca@ziua.ro

Dup` mazilirea stelelor,
B`sescu jigne[te Armata
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Nici ministrul Mihai St`ni[oar` nu s-a l`sat mai prejos, cei doi refuz=nd s` ia
parte la aplica]ia militar` de la Cincu, care se organizeaz` o dat` la doi ani

I-am spus 
\n ce ]ar` vine!
Nicolae Badea, pre[edintele lui
Dinamo, face declara ]ii tran[ante
despre ceea ce s-a \nt=mplat
\n cazul Bonetti. Declara]iile
la adresa ac]ionarilor au fost
cele care au dus la demiterea
italianului, spune num`rul unu
din {tefan cel Mare. Rednic a
sosit [i el \n ]ar` [i a[teapt`
un moment prielnic pentru a

ajunge din nou la echip`, dar
favorit este Andone.

Bani pentru medicamente ......... 6
Dou` treimi din cele 2,8 miliarde pe care
CNAS le poate utiliza \n 2009, cu plata
\n 2010, pentru servicii medicale, au
fost deblocate pentru eliberarea de
medicamente.

Ahmadinejad ar fi evreu ............ 7
Publica]ia londonez` „Daily Telegraph“
dezv`luie \n num`rul s`u de ieri c` pe
Mahmoud Ahmadinejad l-a chemat, de
fapt, Saborjhian, un nume evreiesc sadea.

Blaga schimb` poli]istul-[ef .... 10
Noul ministru de Interne, Vasile Blaga, a
anun]at s=mb t̀̀  noul {ef al Poli]iei Capitalei.
Acesta va fi chestorul Lucian Guran [i va
fi instalat \n func]ie ast`zi.

{ocant de original! ................. 14
„Felicia \nainte de toate“ este filmul de
debut al lui R`zvan R`dulescu (scenaristul
peliculei „Moartea domnului L`z`rescu“),
la festivalul de la Namur.
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Sfintele Muceni]e Haritina [i Mamelta

Vremea

Mihai PÅL{U
mihaip@ziua.ro

Doru DRAGOMIR
dorud@ziua.ro

Peste 750.000 de salaria]i
din sectorul bugetar [i-au dat
adeziunea pentru a participa
la ac]iunea de protest de ast`zi,
prin neprezentarea la locul de
munc`. Sindicali[tii fac vinovat
Guvernul de sc`derea veniturilor
majorit`]ii angaja]ilor bugetari
- prin Legea cadru privind
salarizarea personalului pl`tit
din fonduri  publ ice - ,  de

trimiterea lor \n concediu
nepl`tit timp de zece zile [i
de concedierea, \n perioada
urm`toare, a unui mare num`r
de salaria]i.
Bugetarii vor face ast`zi doar
\nc`lzirea, av=nd programat
pentru miercuri ,  de Ziua
Interna]ional̀  a Muncii Decente,
un mare miting la Bucure[ti,
\n Pia]a Victoriei.

Grev` general` de prob`4
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