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Pre[edintele Comisiei Europe -
ne a anun]at, ieri, lista noului
Cabinet al Uniunii Europene.
Portofoliul strategic al Agri -
cul  turii [i Dezvolt`rii Rurale,
unul din pilonii UE, a fost
atribuit Rom=niei, prin Dacian
Ciolo[. Rom=nul va gestiona
de la Bruxelles aproape o
treime din bugetul Comisiei
Europene, adic` 50 de mili -
arde de euro.
„Avem un program european,
iar acum avem [i o echip`
euro pean`. (...) Am \ncredere
\n faptul c` acest Colegiu va
avea un rol decisiv \n a con -

duce Euro pa pe drumul re -
cuper`rii eco no mice [i al unei
economii so ciale de pia]`
sustenabile care s` lucreze \n
favoarea cet`]e nilor“, a decla -
rat Barroso la anun ]area listei
de comisari. Noul Executiv co -
munitar, con fi gurat dup`
Tratatul de la Lisa bona, va
avea 27 de membri, dintre care
7 vicepre[edin]i ai Comisiei.
|nvestitura va avea loc dup`
audierile din Parla mentul Eu -
ro pean care au fost progra -
mate s` aib` loc la jum` tatea
lunii ianuarie 2010. Euro -
parlamentarii pot pica la votul

de \ncredere unul sau mai
mul]i comisari propu[i de Ba-
rroso. De aceea, jocurile din
Parla mentul European, \ntre
grupu rile politice, sunt \nc`
foarte fierbin]i. De[i Barroso
se temea c`, dat` fiind situa]ia
politic` incert` de la Bucure[ti,
candi datura lui Ciolo[ ar putea
s` nu mai fie sus]inut` de noua
pute re instalat` dup` decem -
brie 2009, pre[edintele Comi -
siei Eu ropene a fost lini[tit de
candidatul PSD la preziden -
]iale, Mircea Geoan`, care a
confirmat sus]inerea sa pen -
tru Ciolo[. Un semnal pozitiv

a venit [i dinspre Bundestag,
pre[edintele Comisiei pentru
Afaceri Europene Gunther
Kirch baum, felicit=ndu-i at=t
pe Ciolo[ c=t [i pe B`sescu
pentru succes. Dacian Ciolo[
este de profesie inginer hor -
ticol, cu importante studii \n
Fran]a. A lucrat opt ani \n Di -
rec]ia pentru Agricultur` de la
Bruxelles, pentru ca apoi s`
devin` ministru \n Cabinetul
T`riceanu II. Din var` a fost
pre[edinte al Comisiei prezi -
den]iale pentru politici pu -
blice de dezvoltare a Agri -
culturii \n Rom=nia.
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ion.barbu@ziua.ro

S+MB~T~/DUMINIC~ 
28/29 NOIEMBRIE 2009

pre]: 1 leu

Nicio Zi Na]ional` f`r` fasole ..... 2
Criza economic` nu l-a \mpiedicat pe
primarul On]anu s` se ocupe [i anul acesta
de organizarea osp`]ului ost`[esc.

Doctorii speria]i de vaccin ......... 6
Mul]i medici au anun]at c` vor refuza
s` fie \n]epa]i, motiv=nd ca nu sunt siguri
de calitatea vaccinului rom=nesc.

Dubai b`ga Europa \n faliment ... 7
Anun]ul emiratului potrivit c`ruia acesta
nu mai poate onora o parte din datorie,
a cutremurat pia]a financiar` din Europa.

Million Dollar Bute .....................8
Campionul mondial IBF boxeaz  ̀\n revan[`
cu Andrade pentru cea mai mare burs`
din carier`: un milion de dolari!
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Oaspetele de onoare al actualei edi]ii a
T=rgului Interna]ional de Carte din Rom=nia
este o fiin]̀  mereu pus̀  pe [otii: Gaaarfiiiieeeld!

Iat` c` m` trezesc implicat [i
\n ultimul scandal generat de
acela[i Traian B`sescu.
Ciracii domniei sale,
obi[nui]i ai celor dou`
televiziuni de [tiri, afirm`
explicit c` eu a[ fi regizorul
acelui film  care \l prezint` pe
[eful statului rom=n \ntr-o
postur` incredibil`. De
barbar, care love[te \n plin`
figur` un copil. 

Editorial

Anand 
la Bucure[ti

Campionul lumii la [ah a sosit
ieri \n Bucure[ti, unde va sus]ine,
ast`zi, de la ora 15, \n Sala „I.C.
Br`tianu“ a Palatului Parlamentului,
un simultan \n compania a 20 de
personalit`]i. Viswanathan Anand
este pentru prima oar` \n Rom=nia
la invita]ia marii maestre Inter -
na]ionale Elisabeta Polihroniade.
Indianul va p`r`si  m=ine Rom=nia,
nu \nainte de a decerna, de la
ora 14, medaliile de campioni
\nving t̀orilor din finalele na]ionalele
de [ah rapid, blitz [i dezleg`ri
desf`[urate la Casa de Cultur` din
Gherm`ne[ti (Ilfov). Anand este
singurul [ahist din istorie care a
reu[it s` c=[tige titlul suprem la
toate modurile de desf`[urare a
CM ([ah clasic, rapid, blitz). 
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Pumnul 
[i palma

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Murdar̀  campanie electoral̀
avem de suportat! Dar [i mai
murdari sunt unii oameni care se
laud` c` sunt protectorii no[tri.
Iar Traian B`sescu, politicianul
care se erijeaz` \n Cavalerul
Drept`]ii pentru popor, este
exponentul ipocriziei umane. Nici
nu mai conteaz` dac` filmule]ul
cu p`litura preziden]ial` este real
sau trucat. Tot ce conteaz` este
reac]ia din primul moment a lui
B`sescu, c=nd a fost pus \n fa]a
acestui posibil moment reprobabil.
Traian a c`utat o scuz` pentru c`
se [tia cu musca pe c`ciul̀ : „Poate
a f̀ cut ceva copilul…” OK. Copilul
a spus prostii, a \njurat de mam`
etc. Dar, chiar [i \n acest caz,
reac]ia unui viitor pre[edinte este

de a-l pune la punct printr-o palm ?̀
Iar B`sescu nu s-a oprit aici cu
ipocrizia afi[at` la televiziunea
unui mogul care i-a oferit [ansa
s` apar` \n prime-time, orarul
at=t de iubit de pre[edinte: a
recunoscut, dup` ce \n primul
moment a negat, c` [i el s-a
dus, \n trecut, cu „c`ciula-n m=n`”
la patronul Grivco pentru ni[te
voturi! Atunci, \n 2004, Voiculescu
a fost un om de isprav` pentru c`
s-a aliat cu B`sescu, iar acum,
pentru c` a pus bazele Coali]iei
Grivco f`r` Traian, este un mogul
r`u? Vorbele [i faptele lui B`sescu
din ultimele zile i-au scos la lumin`
ipocrizia. |n via]`, c=nd te ajunge
trecutul din urm`, te love[te de
nu te mai ridici!

B`sescu [i-a f`cut-o 
cu m=na lui
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Preziden]iale f`r` Blaga

Curtea de Apel Bucure[ti a
suspendat decretul preziden]i-
al prin care Dan Nica, a fost
\nlocuit  cu Vasile Blaga. |n acest
moment Ministerul de Interne

nu are [ef, iar alegerile vor fi
administrate de subordona]ii
ministrului, deoarece „buldogul“
nu mai poate \ndeplini niciuna
din cele dou` func]ii.

Armata dezonorat` de B`sescu

Traian B`sescu a semnat un teanc
de decrete \n urma c` rora mai
mul]i generali activi [i \n rezerv`
au fost avansa]i \n grad, unii
pe merit, al]ii la apelul bocancilor.

Generalul maior Iordache Olaru
[i colonelul Leordean Alexandru
acuz` c` amestecurile profesio -
ni[tilor cu impostorii discrediteaz`
\ntreaga oaste.

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

Reprezentantul Rom=niei a fost desemnat de Jose Manuel 
Barroso pentru postul de comisar pentru Agricultur` 

Ciolo[, comisarul
de 50 de miliarde de euro
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(Dezlegare la pe[te)
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Urm`torul num`r al ziarului va
ap`rea miercuri, 3 decembrie.

Pumnul care
aduce voturi
Imaginile \n care apare Traian
B`sescu lovind un copil \ncing
la maxim campania electoral .̀
Pre[edintele neag`, adversarii
confirm`. Martorii [i exper]ii
au declara]ii contradictorii.
Doar anali[tii politici din cele
dou` tabere sunt unanimi
\n privin]a faptului c` acest
scandal va influen]a rezultatul
alegerilor.

pag. 3


