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Dac  ̀va r`m=ne ceva \n
istorie din campania 2009
pentru pre  zi den]iale, cred c`
va fi re\n toar  cerea
stupefiant  ̀spre un anu me
tip de propagand  ̀a urii [i
propagatoare de idei de
revan [  ̀[i r`zbunare. Nu mai
exist  ̀ar gu mente, nu mai
exist  ̀ideo logii, nu mai exist`
propuneri con crete pentru
scoaterea ]`rii din criz`. 

Editorial

Poligamia
salveaz`
demografia

Marele Muftiu al Rusiei, Talgat
Tadjutdin, s-a pronun]at pentru ins -
tituirea poligamiei \n r=ndul comunit̀ ]ii
musulmane din Rusia, \ntr-un interviu
ap`rut \n edi]ia de ieri a cotidianului
popular Komsomolskaia Pravda, trans -
mite Agerpres. „Statul trebuie s̀  creeze
condi]ii ca un b`rbat adev`rat s`
munceasc  ̀ziua \ntreag  ̀[i nici noaptea
s` nu doarm`“, a spus Marele Muftiu.
„Chinezii sunt aproape, \nc` pu]in [i
vor inunda Siberia... |n locul autorit̀ ]ilor,
eu a[ trimite un milion de t`tari [i un
milion de ba[kiri \n Extremul Orient [i
le-a[ recomanda s` se c`s`toreasc` cu
chinezoaice sau coreence. Cu condi]ia
ca prima nevast` s` fie de un s=nge cu
ei. Chiar dac  ̀vi se pare o glum ,̀ Rusia
va trebui s`-[i rezolve problema
demografic`“, a mai spus muftiul.
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|napoi la lec]iile
lui Lenin, 
Stalin 
[i Tro]ki

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Staff-ul de campanie al
candidatului Traian B s̀escu a aruncat
ieri, pe pia]a media, o scrisoare
public` asumat` de doamna Maria
B`sescu. Cu siguran]`, doamna
Maria are motive s` fie sup`rat` pe
cei doi Mircea - Dinescu [i Geoan`
-, [i este normal ca Domnia Sa s`-[i
sus]in` so]ul \n b`t`lia pentru
Cotroceni. Considerat` drept una
dintre cele mai decente [i respectabile
so]ii de demnitari rom=ni din ultimii
20 de ani, doamna Maria ne scrie
c` Dinescu denatureaz` adev`rul
c=nd sus]ine c` Traian ar fi lovit-o
pe ea [i pe copiii ei [i c` Geoan`
ar fi acceptat tacit ca un filmule]
controversat s` fie f`cut public \n
plin` campanie electoral`. Fiind o
femeie onorabil`, respectat` de

toat` presa \n to]i ace[ti ani de
carier̀  politic̀  ai so]ului s̀ u, doamna
Maria are un cuv=nt greu de spus
c=nd vine vorba de decen]`, de
bun-sim]. Acesta este, de fapt, [i
motivul real pentru care staff-ul de
campanie al candidatului B`sescu
a luat, \n goan  ̀dup  ̀voturi, decizia
de a face public̀  o scrisoare-manifest,
ca [i cum ar fi fost dictat̀  de doamna
Maria. Nu cred c` scrisoarea \i va
aduce lui Traian mai multe voturi,
dar cred c` doamna Maria trebuie
stimat` [i respectat` \n continuare
a[a cum a fost [i p=n  ̀acum. Politica
lui B`sescu ne-a f`cut mult r`u, dar
decen]a doamnei Maria ne-a ar`tat
c  ̀dracu’ nu este chiar at=t de negru.
Uneori e ro[u, alteori albastru, iar
mai nou - portocaliu!

B`sescu a mutat 
politic [i cu so]ia

Taxe mai mici
la notar
Grilele de eva luare a imobilelor,
valabile \n 2010, vor fi reduse
cu circa 30%, conform esti m`rilor
notarilor. V=nzarea \ntre rude
se poate face la orice pre].

2 5
Teroare
chinezeasc`
Poli]ia, Garda Financiar` [i
jandarmii au sigilat stan durile
din Com plexul Niro. Doi pompieri
civili au ajuns la spital b`tu]i de
asiatici.
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Adio brad 
de Cr`ciun
56% dintre rom=ni au spus c`
nu vor \mpodobi bradul de Cr̀ ciun,
pentru c` nu mai au bani s`-l
cumpere. 70% vor renun]a la
cump`rarea ornamentelor. 

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

Vremeapa
g 
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Ministrul interimar de la Mediu, Elena Udrea,
a dat un Ordin prin care se \nchiriaz` toate 
]`rmurile, digurile [i insulele Rom=niei

Tun la malul apei
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Atentat
revendicat 
Un grup islamist din Cauca zul
de Nord a revendicat atentatul
de vineri \mpotri va trenului
Nevski Express, soldat cu cel
pu]in 27 de mor]i [i 100 de r`ni]i.

3
Maria depune
m`rturie 
pentru Traian
So]ia [efului statului, Maria B`sescu,
a reac]ionat ieri public, pentru
prima dat`, demont=nd acuza]iile
aduse pre[edintelui. |ntr-o scrisoare
deschis`, ea depune m`rturie
c` so]ul s`u nu a fost niciodat`
agresiv cu propriii copii [i nici
cu vreun alt copil, catalog=nd
filmule]ul din 2004 ca fi ind
„neadev`rat, trucat“. 

Ordinul nr. 1487/2009 per -
mite \nchirierea bunurilor
proprietate public` a sta -
tului de]inute de Admi -
nistra]ia Na ]ional` Apele
Rom=ne. Prac tic, toat` Du -
n`rea, cu os troave [i in -
sule, lacurile de la malul
m`rii, chiar [i cl`diri ale
unor microhidrocentrale
sau di guri de ap`rare.
Lista ane xat` Ordinului

1487 cu prinde nu mai pu -
]in de 300 de obiective. Un
act nor mativ si milar a fost
pro movat \n toam na anu -
lui 2008, atunci pe list`
afl=n du-se doar 75 de
loca]ii. Motiva]ia Elenei
Udrea pentru emiterea Or -
dinului a fost sim pl`: „|n
urma ana liz`rii inven ta -
rului bunu rilor aflate \n pa -
trimoniul public [i \n admi -

nis trarea ANAR s-a cons -
tatat exis ten]a unor bu -
nuri al c`ror poten]ial eco -
no mic, tu ristic sau de agre -
ment este sus cep tibil a fi
va lorificat“. Intere sant este
c` \nchi ri erea se poa te face
la ce rerea oric`rei per -
soane fizice sau juridice,
evi dent prin licita]ie pen -
tru a se p`stra aparen]a
legalit`]ii de pline. Tot pen -

tru a „res pecta“ legea,
cons truc]iile care se vor
ridica ca ciu percile dup`
ploa ie pe ma lul fiec`rui
luciu de ap` din Rom=nia
vor fi „pro vi zo rii“. Numai
c` Ordinul lui Udrea nu
precizeaz` cum \nceteaz`
acest pro vizorat, astfel c`
puzderia de du ghene va
\mp=nzi definitiv malurile
rom= ne[ti.
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