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Dup` ce timp de mai bine de
dou` luni Rom=nia n-a avut
Guvern, \ntr-o singur` zi, Exe -
cutivul condus de Boc a trecut
de Parlament, a depus jur` -
m=ntul [i s-a [i \ntrunit \ntr-o
prim` [edin]`. Cu toate c` avea
nevoie de doar 236 voturi, \n
favoarea proasp`tului Gu vern
s-au \nregistrat 276 de vo turi,
peste 30 dintre acestea venind
de la opozi]ie, de[i liderii PSD
[i PNL, Mircea Geoan`, res -
pectiv Crin Anto nescu, s-au
b`tut cu pumnul \n piept c` vor
respinge noul Cabinet. Geoan`

le-a cerut pesedi[tilor s` ias`
din sal` la votul de \ncredere,
dar ace[tia l-au refuzat, ho -
t`r=nd s` vo teze cu bilele la
vedere. {ifonat, [eful PSD i-a
avertizat pe senatorii [i de -
puta]ii social-democra]i c` cine
va vota pentru Cabinetul Boc
risc` sanc]iuni severe. Nici \n
tab`ra liberalilor n-a fost
lini[te [i pace, tr`d`torii care
au \n curcat voit bilele sau nu
le-au ar`tat liderilor partidului
fiind p=ndi]i de pericolul
excluderii. C`l`ul celor care au
c`lcat str=mb este prim-vice -
pre [e din tele PNL Ludovic
Orban, care a afirmat c`
num`rul mare de voturi \n

favoarea \nvestirii Execu -
tivului a reprezentat pen tru el
„o surpriz` ne pl`cut`“. Per -
dantul preziden]ialelor, Mir -
cea Geoan`, a avut o disput`
cu un fost coleg de partid,
Eugen Nicolicea. Dup` ce i-a
f`cut tr`d`tori pe cei pleca]i
din PSD, Nicolicea, acum \n
grupul independen]ilor, i-a
cerut un drept la replic`. {eful
Senatului l-a refuzat, iar fostul
pesedist i-a replicat: „Mul]u -
mesc, dom nule prost`nac“. Cu
cravata mov la g=t pentru a
prinde putere, dup` modelul
patentat la Cotroceni, Emil Boc
a ]inut s` reaminteasc` faptul
c` programul cu care a c=[tigat

Traian B`sescu, nu numai c`
este inclus \n pro gramul de
guvernare, ci cons tituie axa sa
principal`. Pentru a u[ura pre -
siunea de pe umerii firmelor
mici [i mijlocii datoare la b`nci,
premierul a promis c` va \n -
cerca s` re dacteze un mo -
ratoriu pentru un an, prin care
acestea s` pl`teasc` doar rata
principal` la credite, f`r` co -
misioane [i dob=nzi. Pedeli[tii
privesc acum cu interes \n
ograda liberalilor, unde Viorel
Cataram` a anun]at c` vrea s`
preia [efia PNL la urm`torul
Congres extraordinar pentru a
aduce partidul la guvernare
al`turi de PDL [i UDMR.
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Monstrule]i energetici ................ 5
Adriean Videanu a declarat c` sper` ca
viitorul guvern s` aprobe Hot`r=rea de
\nfiin]are a dou` companii energetice. 

Tor]ionarii lui Voronin .............. 6
La Chi[in`u s-a declan[at urm`rirea penal`
\mpotriva celor responsabili de reprimarea
manifestan]ilor din 7 aprilie.

Schumi se \ntoarce! ................... 7
Septuplul campion mondial revine \n
Formula 1 dup  ̀o pauz  ̀de trei ani, urm=nd
s` concureze pentru Mercedes.

Misiune secret` de S`rb`tori.....14
Cascadorii temerare, efecte speciale de
ultim` or`, dispozitive super-performante
de spionaj \n filmul „G-Force“.

Cuvioasa Muceni]` Eugenia
(Ajunul Cr`ciunului)

Exist` un nou guvern. 
Chiar dac` \n linii mari este
acela[i cu cel demis. Nu ne
r`m=ne dec=t s` sper`m c` a
\nv`]at ceea ce era de \nv`]at.
Poate c` de aceast` dat`,
av=nd din nou puteri depline,
va fi mai perfor mant. Din
momentul instal`rii
Executivului, pre[edintele
Traian B`sescu va ac]iona \n
direc]ia priorit`]ii zero pe
care a enun]at-o. 

Editorial

Suedezii
incendiaz` capra

O capr` uria[` f`cut` din paie
a fost incendiat` din nou \ntr-un ora[
din Suedia, fapt  ̀devenit  ̀o adev`rat`
tradi]ie \n preajma Cr`ciunului.
Incendierea caprei din paie, \nalt`
de 13 metri, a avut loc miercuri, \n
jurul orei locale 03.00, \n ora[ul Gavle,
p=n` diminea]` r`m=n=nd \n urm`
numai un schelet de lemn carbonizat.
De c=nd a fost instalat` aceast` capr`
din paie, \n 1964, pentru a marca
sezonul s`rb`torilor de iarn ,̀ vandalii
au incendiat-o de 24 de ori. De
alte c=teva ori a fost distrus`, c`lcat`
de ma[in  ̀sau i-au fost t̀ iate picioarele.
|n 2006 [i 2007 oficialii ora[ului
au turnat peste ea chimicale
antiinflamabile, \ns` au renun]at
s` mai fac` acest lucru pentru c`
substan]ele decolorau capra, f`c=nd-o
s` arate ca un c=ine de v=n`toare
maro, \n loc de o capr` galben` din
paie. (Agerpres) 
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Prioritatea
zero

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Toat` lumea a v`zut la
televizor cum mini[trii lui Boc
Re[apat au trecut de comisiile
de specialitate ca [oarecii prin
br=nz`. Inclusiv Duduia Udrea
a primit binecuv=ntarea par -
lamentarilor speciali[ti. Doar
Geoan` nu a \n]eles votul din
comisii [i a \ncercat s` boicoteze
confirmarea Guvernului Boc
Re[apat. Mircic` a f`cut tot ce
a putut ca s`-i scoat` pe pesedi[ti
de la votare, dar tentativa lui
a e[uat lamentabil. Ba, mai mult,
\n plenul Parlamentului, a fost
gratulat de un fost aliat de-al
s̀ u, acum independentul Nicolicea,
cu porecla care l-a f`cut celebru:
„|n regul`, domnule Prost`nac“.
Reculul deciziei sale s-a v`zut

la num`rarea voturilor. Din cei
471 de parlamentari, au votat
Executivul Boc Re[apat inde -
penden]ii, pesedi[tii, peci[tii,
peneli[tii, udemeri[tii, minoritarii,
[i pedeli[tii - adic` exact 276.
Cu to]ii [tim c ,̀ pentru a fi validat
Guvernul, era nevoie de minim
236 de voturi. Mai [tim c` PDL-
UDMR au avut \n tolb` doar 238
de voturi, cu dou` mai mult
dec=t necesarul. Cu alte cuvine,
au existat 38 de ale[i care, de
team` s` nu \[i piard` mandatele
de parlamentari \n eventualitatea
c` pic` Guvernul [i vor fi alegeri
anticipate, au preferat s` nu
ri[te, [i au votat Executivul
lui Boc Re[apat. E minunat` ]ara
\n care tr`im, nu-i a[a?!

Executivul Boc Re[apat a primit
girul a 38 de tr`d`tori PSD & PNL

Citi]i ast`zi

ZIUA Asiguratorilor
l EximBank va lansa o societate

specializat` \n asigurarea 
creditelor comerciale 

l S-a deschis sezonul RCA 
l Re\nvierea asigur`rilor de via]` 
l Poten]ial ridicat pentru 

asigur`rile agricole
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Schimbare pe
bani grei la FP
Directorii Fondului Proprie tatea
care au fost \nlocui]i, mar]i, din
func]ie, vor primi, conform
contrac telor, compensa]ii de
464.000 de euro.

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

B`sescu [i-a v`zut din nou visul \mplinit: Boc [i mini[trii 
s`i au primit lejer votul de \ncredere al Parlamentului 

Guvernul 
lui Mo[ Cr`ciun
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Lotul
Ciorog=rla liber 
Magistra]ii Tribunalului Militar
Bucure[ti au decis punerea \n
libertate a celor [apte militari
aresta]i \n dosarul furtului armelor
de la Ciorog=rla. 

Redac]ia
v` ureaz`

Cr`ciun 
fericit! 

Vremea de Cr`ciunpa
g 
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Urm`toarea apari]ie a ziarului
va fi mar]i, 29 decembrie 2009
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