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Nu pot s` cred c` 
singura m`r tu rie asupra
Rom=niei poate s` fie 
starea de mocirl` ad=nc` 
[i r`u miro sitoa re \n 
care ne-a afundat campania
abia \nche iat` [i acum
contestat`, cu toate 
patimile sale pe c=t de
exacer bate, pe at=t de
inutile [i per ni ci oase. 

Editorial

Pedofilul
centenar

Un pedofil \n v=rst` de 100
de ani a fost eliberat dintr-o
\nchisoare american`, \n ciuda
temerilor c̀  reprezint̀  \n continuare
o amenin]are la adresa copiilor.
Potrivit postului Sky News,
Theodore Sypnier, condamnat
\n 1999 pentru violarea a dou`
feti]e, \n v=rst` de patru [i [apte
ani, a fost pus \n libertate, iar \n
prezent acesta are domiciliu
obligatoriu \n Buffalo. Oamenii
din zon` [i procurorul districtual
consider` \ns` c` b`rbatul ar fi
trebuit s` r`m=n` \n spatele
gratiilor pentru c` este la fel
de periculos ca acum zece ani  [i
nu s-a c`it pentru faptele sale.
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Via]a 
de dup` 6
decembrie

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Domnule „Dum`”, \n pic t̀ura
„Antonescu [i Orban \n opozi]ie cu
viitorul liberalilor” am folosit cuvintele
la care face]i trimitere pen tru a
sublinia c`, de trei zile, „politicianul
Orban” nu ne spune ce ar trebui s`
\ntreprind` PNL pentru a merge
mai departe at=t ]ara, c=t [i partidul
liberal. „Politicianul Orban” s-a
comportat exact cum l-am descris:
ofticos, arogant [i orbit de faptul c`
Geoan` a pierdut alegerile. |n text,
am analizat doar comportamentul
„politicianului Orban” \n fa]a
reporterilor. |n acest moment,
„politicianul Orban” ar trebui s` ne
spun` ce proiecte politice sus]ine
PNL, pentru a le ar`ta aleg`torilor
lui Antonescu c` nu au gre[it. De
exemplu, „politicianul Orban”  ar
putea s` spun` c` PNL intr` \n

opozi]ie, dar dac` viitorul guvern
va pune \n practic` solu]ii liberale
gen reducerea taxelor, atunci PNL
va sus]ine respectivul guvern. Sau
nu va sus]ine viitorul guvern
PDL, dac` m`surile nu vor fi \n
consonan]̀  cu politica PNL. Domnule
„Dum`”, vreau s` \n]elege]i c` eu
l-am \ncondeiat pe „politicianul
Orban” [i nu pe domnul Orban –
cet`]ean al Rom=niei. Dup  ̀cum a]i
observat, nu am amintit nimic de
accidentul rutier \n care a fost implicat
cet`]eanul Orban [i care a fost
mu[amalizat de „politicianul Orban”.
Sau, [i \n acest caz, comit o eroare?!

P.S. Corneliu Coposu: „Principiile
nu se negociaz`. A-]i respecta
principiile este o condi]ie sine qua
non a celui care vrea s` devin` un
OM POLITIC, [i nu un politician”.

|i r`spund cititorului „Dum`”:
„politicianul Orban” este iresponsabil

Noua ]int` 
a Rom=niei
F r̀̀  un proiect ambi]ios, politicienii
rom=ni „se las` pe t=njal`“. Ur -
m`torul obiectiv ar trebui s`-l
reprezinte adoptarea euro cel
t=rziu la 1 ianuarie 2015.
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Vangheliade 
de strad`
Activi[tii primarului PSD „care
este“ au organizat ieri un „protest
spontan“ \n fa]a Palatului Cotroceni
reclam=nd fraud` electoral`
[i bloc=nd str`zile.
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Or`[el militar
scos la v=nzare 
Agen]ia leton  ̀pentru privatizare
a anun]at desf̀ [urarea, \n februarie
2010, a unei licita]ii pentru v=n -
zarea or`[elului militar sovietic
Skrunda-1.

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

Berlusconi [i Merkel au recunoscut victoria lui B`sescu \naintea PSD [i a
Cur]ii Constitu]ionale. Kremlinul, \n schimb, a dat un comunicat belicos

Europenii \l felicit`,
ru[ii \l \njur`
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Balonul
pensiilor
Adev`rata criz` abia urmeaz`,
iar numele ei este criza de -
mografic` [i a pensiilor, sunt de
p r̀ere speciali[tii B`ncii Mondiale
\n raportul „Criza pensiilor“.

Mica Unire 
Dup` meciurile exce lente f`cute
\n celelalte cinci etape, la finalul
c`rora avea opt puncte [i \i
mai trebuia unul pentru a ajun -
ge \n opti mile Champions League,
campioana Rom=niei a [ocat
prin vulnera bilitatea ar`tat` la
Stuttgart. Unirea Urziceni a primit
trei goluri \n primele 11 minute
ale \nt=l nirii. Totu[i, r`m=ne cel
mai bun loc trei din faza grupelor,
peste cluburi ca Juventus, Liverpool,
Mar seille sau Atletico Madrid.
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Vremea \n weekendpa
g 
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Aflat la Bonn, la Congresul
Statutar al PPE, Traian B` -
sescu a fost felicitat pentru
victoria \n alegeri de mai mul]i
[efi de guverne din gruparea
Popu larilor. Printre ace[tia
s-au nu m`rat cancelarul ger -
man An gela Merkel [i premi -
erul italian Silvio Berlusconi,
informeaz` NewsIn. B`sescu a
salutat spri jinul acestui for
pentru opera ]ionalizarea Par -
te neriatului Estic, al politicii
de vecin`tate la Marea Nea -
gr`, [i pentru apro pierea Bal -
canilor de Vest de Uniunea
European`. Toto dat`, el a re -

marcat „victoriile specta cu -
loase“ ale popularilor \n ale -
gerile europene. „Acest rezul -
tat constituie dovada fap tului
c` \n perioade de criz` econo -
mic` oamenii se \ntorc la valo -
rile tradi]ionale [i \i in vestesc
cu \ncredere pe cei care nu fac
promisiuni goale de con]inut,
pe cei care au solu]ii aplicate
pentru men]inerea unui climat
economic stabil [i pentru re -
luarea cre[terii eco nomice“, a
spus pre[edintele Rom=niei. 
Nu la fel de \nc=ntat` de B` -
sescu este Rusia. Ministerul de
Externe din aceast` ]ar` a
atras aten]ia c` Moscova a fost
de ranjat` de repetatele decla -
ra]ii de campanie ale acestuia

care o ]inteau. „La Moscova s-a
atras aten]ia asupra faptului
c`, \n cursul campaniei elec -
torale, pre[edintele Rom=niei,
Traian B`sescu, a f`cut \n
repetate r=nduri declara]ii ne -
prie tenoa se la adresa Rusiei.
|n confrun tarea cu con tra -
candidatul s`u politic, el a
\ncercat s` joace pe «cartea
ruseasc`», s` acuze ]ara noas -
tr` de tentative de impli care \n
afacerile interne“, arat` pur -
t`torul de cuv=nt al Minis -
terului de Externe rus, Andrei
Nesterenko, \ntr-un comunicat
remis pe site-ul institu]iei.
„Este foarte evident faptul c`
astfel de declara]ii absurde pot
doar s` vin` \n detrimentul

dez volt`rii rela]iilor noastre
bila terale“, continu` comuni -
catul. „Vremea R`zboiului Re -
ce a trecut“, a spus B`sescu pe
4 de cembrie la B1Tv. „Nu-[i
mai pot face centre de influ -
en]` \n po litica rom=neasc`,
sau dac` [i le vor face, le vom
reteza, da?“. Declara]ia a venit
\n con textul \n care una din
temele de cam panie ale lui B` -
sescu a fost deja celebra „vizit`
secret`“ a con tracandidatului
Mircea Geoa n` la Moscova.
{eful statului l-a acuzat pe
acesta c` a \ncercat astfel s`
cumpere sus]inere politic` [i
chiar s` negocieze privatizarea
Romgaz.

Dan CARP
dan.carp@ziua.ro
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