
Posesori i de
arme letale din
judeţul Teleorman
sunt aşteptaţi să-şi
vizeze permisul. În
urma unei legii din
2 0 1 1 p r i v i n d
regimul armelor şi
muniţiilor posesorii
de arme letale au
obligativitatea de a
s o l i c i t a
p r e l u n g i r e a
v a l a b i l i t ă ţ i i
permisului, înainte
d e î m p l i n i r e a
termenului de 5 ani
de la data eliberării
sau după caz de la
data ultimei vize
aplicate.

Având în vedere că în anul 2009 activitatea de vizare a permiselor de armă s-
a desfăşurat până la data de 31 martie, deţinătorii de arme cu permis de armă
vizat sau eliberat în anul 2009 au obligaţia să solicite prelungirea valabilităţii
permisului de armă înainte de împlinirea termenului de 5 ani de la data ultimei
vize aplicate sau după caz de la data eliberării.

(continuare în pagina 2)

De peste 50 de ani, în fiecare judeţ al ţării a funcţionat câte un Inspectorat
teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, unităţi dotate cu
laboratoare acreditate şi încadrate cu specialişti care se ocupă de efectuarea
testelor de calitate necesare pentru certificarea oficială a seminţelor de cereale
şi plante tehnice, precum şi a materialului săditor, recunoscute la nivel european.

(continuare în pagina 4)

Scandalul iscat în USL, care de data asta nu mai poate
fi pus pe seama lui Băsescu, ţine de vreo săptămână
prima pagină a ziarelor şi umple ecranele televizoarelor
de “bracking-news-uri”. Cu numai trei luni înainte de
alegerile pentru Parlamentul European, CrinAntonescu a

vrut să facă curăţenie în partea liberală a Guvernului şi i-a
retras pe miniştrii “prea apropiaţi de PSD”, în frunte cu
Chiţoiu şi Stroe.

Furtuna s-a declanşat din momentul apariţiei pe lista
înlocuitorilor a lui Klaus Johannis, primarul Sibiului, un
personaj care se bucură de o mare încredere nu numai
din partea sibienilor, ci a tuturor românilor. Iniţial,
propunerea a fost primită cu cuvinte de apreciere de
premierul Victor Ponta, dar după ce CrinAntonescu a vrut

să-l impună ca ministru al Internelor şi vicepremier
lucrurile au luat-o razna. Ca să accepte această soluţie
premierul doreşte să mai creeze un post de vicepremier
pentru Daniel Constantin, şi să transforme patru posturi
de miniştri fără portofoliu în posturi de miniştri plin, ceea

ce ar fi dezavantajat PNL, liberalilor revenindu-le doar
unul din posturi.

De 7 -8 zile problema care domină agenda publică în
România este dacă se sparge sau nu USL. Şi pentru ca
tacâmul să fie complet mai vine şi Traian Băsescu şi
aruncă paie pe foc. Cum părerile au început să se
cristalizeze, am încercat să vedem care este părerea
alexăndrenilor despre aceste evenimente.

(continuare în pagina 10)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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7Alexăndrenii vor ca
USL să-şi ţină promisiunile De luni, Încep

înscrierile la clasa
pregătitoare

Şi-au evaluat
cunoştinţele
pe poezia lui
Baconsky

De ce trebuie
desfiinţate Inspectoratele
pentru calitatea seminţelor?
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(urmare din pagina 1)

C.D.

Pentru prelungirea vizei, persoanele în cauză trebuie să se
prezinte la poliţie cu permisul de armă şi armele înscrise în
acestea, actul de identitate, permisul de vânătoare în cazul
persoanelor cu drept de port şi folosire al armelor de vânătoare,
cererea tip care va fi completată şi semnată inclusiv pe verso de
către titularul permisului de armă, pentru a confirma că a fost
instruit cu privire la unele reguli generale care trebuiesc
respectate de către posesorul permisului de armă, o fotografie
color (dimensiune 4 x 5 cm), atestatul de colecţionar, în cazul
persoanelor fizice care deţin arme în colecţie, certificatul
medical tip, din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină
şi să folosească arme si muniţii, eliberat de o unitate sanitară
specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii, aviz
psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi
să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte
de depunerea cererii, de către un psiholog autorizat pentru
astfel de teste, atestat în condiţiile legii şi certificat de cazier
judiciar.

Activitatea de prelungire a valabilităţii permisului de armă, a
atestatului de colecţionar sau a atestatului de instructor în
poligonul de tragere se desfăşoară la sediul I.P.J. Teleorman, în
zilele de marţi şi joi ale săptămânii între orele 09:00 – 14:00.

În caz de neprezentare în termenul legal, în vederea
prelungirii valabilităţii documentelor menţionate, împotriva
persoanelor fizice în cauză, se vor lua măsuri de anulare a
dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor şi retragerea
permisului de armă, a atestatului de colecţionar sau a
atestatului de instructor în poligonul de tragere.

Cererea de prelungire a valabilităţii permisului de armă şi
tipizatul certificatului medical pot fi ridicate de la I.P.J. Teleorman
– Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în zilele de
marţi şi joi ale săptămânii între orele 08:30 – 12:00, de la sediul
A.J.V.P.S. Teleorman, precum şi de la magazinele autorizate de
comercializat arme şi muniţii.

P o m p i e r i i m i l i t a r i
teleormăneni au intervenit în
decursul ultimelor zile pentru
stingerea unor incendii, la
care dacă nu s-ar fi acţiona în
timp util, repercursiunile ar fi
fost dintre cele mai grave.
Pentru trei dintre incendii s-a
acţionat în aceeaşi zi de 16
februarie 2014.

Este vorba despre un
incendiu care s-a manifestat
la acoperişul unei locuinţe, în
ziua de 16 februarie, în jurul
o r e l o r 2 2 . 4 4 , a c e s t a
manifestându-se la locuinţa
l u i G h e o r g h e C , d i n
municipiul Turnu Măgurele.

P e n t r u s t i n g e r e a
incendiului la faţa locului s-
au deplasat pompierii militari
turneni cu o autospecială de
lucru cu apă şi spumă. La
sosirea pompierilor militari
incendiul se manifesta la
acoperişul locuinţei, pe o
suprafaţă de cca. 10 mp, cu
posib i l i ta tea ext inder i i
flăcărilor la întregul imobil.

În aproximativ o oră,
a ce ş t i a a u r e u ş i t să
localizeze şi să lichideze
incendiul, fiind salvate bunuri
materiale de peste 100.000
de lei.

În schimb, valoarea
pagubelor înregistrate a fost
de numai 1.000 lei.

La o eva luare ma i
amănunţită a pagubelor, au
ars ori au fost afectate, circa
10 mp din acoper işul
locu inţe i , rea l i za t d in
astereală de lemn acoperită
cu tablă.

Referitor la stabilirea
cauzei probabile de incendiu
a r e i e ş i t f a p t u l c ă
evenimentul s-a produs din
vina unui scurtcircuit electric
produs la instalaţia din podul
locuinţei.

Un alt incendiu la care au
acţionat pompierii militari ai
Detaşamentului Videle, s-a
produs la proprietatea lui
Marian B. din localitatea
Merenii de Jos, duminică 16

februarie 2014, în jurul orelor
16.38, atunci când acesta a
adormit cu ţigara aprinsă în
mână.

Ceea ce a urmat, poate fi
un semnal de alarmă pentru
orice fumător.

Jarul căzut pe materialele
textile din apropiere, a
generat incendiul ale cărui
f lăcări s-au ext ins cu
repeziciune la întregul
dormi tor. D in fer ic i re,
proprietarul s-a trezit la timp,
acesta reuşind să iasă din
locuinţă, şi să anunţe imediat
evenimentul pe numărul unic
de urgenţă 112.

La sosirea pompierilor
militari, focul se manifesta la
mai multe bunuri materiale şi
anume: un pat din lemn, mai
multe materiale texti le
(haine, saltea) o uşă, o
fereastră şi tavanul din lemn
a l dormi to ru lu i , pe o
suprafaţă de cca. 15 mp.

Incendiul a fost stins în
stadiul în care a fost găsit,
fiind salvate bunuri materiale
de peste 20.000 de lei,
reprezentând în principal
restul casei de locuit.
Valoarea pagubelor fiind
apreciată la suma de 3.000
de lei.

În aceeaşi zi de duminica
16 februarie 2014, în jurul
orelor 15.03, pe numărul unic
de urgenţă 112, un cetăţean
s o l i c i t a i n t e r v e n ţ i a
pompierilor militari pentru
stingerea unui incendiu
izbucnit la locuinţa lui Sorinel
S., din municipiul Alexandria.
În acest caz, pompierii
militari au ajuns la faţa locului
în mai puţin de 5 minute, cu
două autospeciale de lucru
cu apă şi spumă, cu ajutorul
cărora au acţionat imediat
p e n t r u l o ca l i za r e a ş i
lichidarea incendiului. Au ars
ori au fost distruse de flăcări
2 grinzi din lemn, cca. 3 mp
de scândură , t avanu l
confecţionat din rigips, pe o
suprafaţă de aproape 12 mp

şi 2 pereţi ai dormitorului.
Valoarea pagubelor a fost

apreciată la suma de 1.000
de lei, iar cea a bunurilor
salvate la peste 150.000 de
lei. Din cercetările efectuate
pentru stabilirea cauzei
probabile de incendiu, a
reieşit faptul că evenimentul
s-a produs din vina unui coş
de fum, ce era amplasat şi
neprotejat corespunzător
f a ţ ă d e m a t e r i a l e l e
combustibi le din podul
locuinţei.

O vorbă veche din bătrâni
spune că vara să-ţi faci sanie
şi iarna caruţă. Vorbele se
potrivesc ca o mănuşă
cetăţeanului Gheorghe B din
localitatea Brînceni, care s-a
a p u c a t d i n t i m p s ă
p r e g ă t e a s c ă p e n t r u
primăvară cu o recoltă
bogată de roşii, aşa că
cetăţeanul a trecut la
confecţionarea solarului din
lemn şi folie în suprafaţă de
60 metri pătraţi, unde acesta
a reuşit să planteze răsaduri
pentru roşii. Şi pentru ca
producţia să fie sigură,
acesta a încălzit solarul cu
ajutorul unei sobe metalice.

Din nefericire, coşul de
fum, neprotejat termic de
c e l e l a l t e m a t e r i a l e
combustibile, a dus la
distrugerea invest i ţ ie i ,
existând pericolul ca flăcările
să se propage şi la anexele
gospodăreşti din apropiere.

La acest incendiu, care s-
a produs în ziua de 13
februarie 2014, aproape de
miezul nopţii, au intervenit
pompierii militari alexăndreni
cu o autospecială de lucru cu
apă şi spumă. Focul a fost
localizat şi lichidat rapid, fiind
salvate bunuri materiale de
aproape 12.000 de lei.
Valoarea pagubelor a fost
apreciată la suma de 5.000
de lei.

Din cauza unei
ţigări, era să-şi

piardă viaţa

Incendiul a fost
generat de coşul

de fum

Planurile unui
agricultor,

mistuite de flăcări

M.M.

SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

SC MARA PROD COM SRL angajează
vânzătoare cu experienţă în domeniu.
Relaţii la tel. 0247.312.854 sau

0767.149.304.

Armele la controlPompierii militari teleormăneni,
în slujba cetăţenilor

Patru suspecţi au fost prinşi în flagrant de poliţiştii
teleormăneni. F. Liviu de 28 de ani, A. Valentin de 27 de ani, M.
Marius de 27 de ani şi P. Viorel de 26 ani, toţi din comuna Gratia
au fost prinşi în timp ce secţionau şi transportau mai mulţi metri
de conductă de tip tubing de 2 ţoli care aparţinea unei reţele
dezafectate de alimentare cu apă din cadrul Schelei petroliere
Poeni. Cantitatea de ţeavă, respectiv 57 de metri liniari, a fost
ridicată în vederea predării unităţii vătămate. În cauză a fost
întocmit dosar penal.

B. P.

Nici trecerile de pietoni nu
mai sunt sigure. Din cauza
unor şoferi neatenţi, pietonii
riscă să fie accidentaţi şi pe
trecerea de pietoni. Un astfel
de caz s-a petrecut în
municipiul Alexandria pe
trecerea de pietoni de lângă
Spitalul Judeţean.

”F. Ionel de 52 de ani din
comuna Nenciuleşti, judeţul Teleorman în timp ce conducea un
autoturism pe strada Dunării din municipiul Alexandria, la
trecerea de pietoni semnalizată cu indicator şi marcaj, situată
vizavi de Spitalul Judeţean Alexandria nu a acordat prioritate de
trecere unui pieton, C. Nela de 41 de ani care se angajase în
traversarea străzii în mod regulamentar.Aceasta a fost acroşată
de autoturismul în cauză, suferind vătămări corporale uşoare,
fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor
medicale dar nu a fost necesară internarea”, se arată într-un
comunicat al IPJ Teleorman.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, iar
rezultatul a fost negativ. În acest caz a fost întocmit dosar penal.

C. D.

La furat de ţevi

Accidentat
pe trecerea de pietoni



3

Proiectul de lege privind reorganizarea
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a fost
retrimis marţi, pentru două săptămâni, de
plenul Camerei Deputaţilor la comisiile de
specialitate pentru a fi modificat.

Liderul deputaţilor PSD Marian Neacşu a
solicitat în şedinţa de plen retrimitere la comisie

cu termen de 2 săptămâni pentru a se face
modificările propuse de grupul minorităţilor
naţionale.

"În urma discuţiilor pe care le-am avut cu
colegii noştri lideri de grup şi în mod deosebit în
urma iniţiativei colegilor noştri de la grupul
minorităţilor şi văzând că şi premierul României
îmbrăţişează acelaşi punct de vedere,
apreciem că modificarea potrivit căreia serviciul
112 să treacă la Departamentul special pentru

situaţii de urgenţă de la Ministerul Afacerilor
Interne, iar activitatea departamentului STS să
intre sub control parlamentar este o idee
oportună, constructivă şi trebuie să găsim
mecanismele necesare pentru a realiza acest
lucru", a declarat Neacşu.

Propunerea de retrimitere la comisie a fost
susţinută şi de deputaţii PDL, cu observaţia că
nu sunt de acord ca STS să treacă sub control
parlamentar.

"Susţinem retrimiterea cu o observaţie: hai
să nu stricăm ce e bun la această instituţie
numai de dragul de a schimba şeful. Foarte
bine şi corect să treacă sistemul de 112 din
punct de vedere al administrării acestuia, nu a
bazei tehnice, că va fi fi dificil să transferi toată
logistica într-o altă parte, partea de utilizare să
treacă la departamentul nou condus de domnul
Arafat, în rest să lăsăm lucrurile cum sunt", a
precizat deputatul PDLMircea Toader.

Potrivit proiectului de lege iniţiat de USL,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) se
r eo rgan i z ează c a Depar t ame n t de
Telecomunicaţii Speciale în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne (MAI), fiind o structură cu
personalitate juridică, ce va fi condusă de un
secretar de stat, ajutat de trei subsecretari de
stat numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a
prim-ministrului.

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale, deputatul Varujan Pambuccian, a
propus luni, ca STS să treacă sub control
parlamentar.

De 24 de ani, electoratul român se comportă la fel ca un
caras închis într-un acvariu şi, crezându-se liber, înoată într-o
direcţie până se izbeşte cu capul de peretele de sticlă. Ameţit,
se întoarce şi înoată în altă direcţie, dar se izbeşte de peretele
celălalt. Iar ameţeşte, dar uită şi se avântă din nou în direcţia
opusă şi se izbeşte de peretele de care s-a mai lovit, memoria
jucându-i din nou feste.

Din 1996, de când s-a produs prima alternanţă la putere,
electoratul român a votat majoritar când cu stânga, când cu
dreapta, fără să observe că cei de stânga deveneau peste
noapte de dreapta, iar cei de dreapta n-aveau nici o sfială să
promoveze prioritar măsuri populiste de stânga, aducătoare
de voturi. Şi cum memoria colectivă a votanţilor s-a dovedit la
fel de scurtă ca cea a carasului, clasa politică românească a
băltit comod iar reformele care trebuiau să facă din România
un stat modern măcar după 2007, când a devenit membră a
Uniunii Europene, au întârziat să apară.

Poate că acesta e motivul că la 7 ani de când am crezut că
am intrat în rândul lumii, în loc să facem paşi înainte, ne-am
întors la începutul anilor '90, când România era un câmp de
luptă şi nu se mai deosebea om de tovarăş şi se rupeau
prietenii ori se destrămau familii din cauza patimilor politice. Iar
dacă atunci era vorba de prevalenţa chestiunilor pur politice
între motivele dezbinării, azi lupta dintre tabere e doar la
suprafaţă de ordin politic, cauzele profunde fiind de ordin
material fiecare încercând să se menţină sau să ajungă la
„ciolan”, denumirea generică pe care o dau românii banului
public, din care s-au edificat averi uriaşe într-o perioadă
neverosimil de scurtă.

La ultimele alegeri, cei mai mulţi dintre români şi-au spus
speranţa în USL şi au votat alianţa social-liberală ca pe soluţia
izbăvitoare. Şi ce văd acum? Că principalele partide din
alianţă se ceartă pe funcţii, iar preşedintele ţării, care ar trebui
să fie garantul stabilităţii politice a ţării se implică politic până
peste cap şi încearcă să-i fabrice un partid Elenei Udrea în
timp ce bagă băţul prin gardul USL, întărâtându-i pe
combatanţi.

E un război „care pe care”, din care nimeni nu ştie cine va
ieşi învingător, dar toată lumea ar trebui să ştie că va exista un
pierzător sigur: România.

Liberalii care, deocamdată, sunt consideraţi a fi la originea
neînţelegerilor din USL, mizează pe un joc de imagine prin
care să-i scoată pe colegii de alianţă vinovaţi de ruperea
coaliţiei de la guvernare. De aceea o ţin „ca gaia maţu” cu
propunerea lui Johannis la Interne, concomitent cu deţinerea
funcţiei de vicepremier, în timp ce Ponta propune, în
contrapartidă, o restructurare profundă a Executivului, pe care
Antonescu n-o acceptă în ruptul capului.

Ieri, la primele ore ale dimineţii, Victor Ponta a plusat şi a
declarat că va emite decretul de numire în funcţia de ministru
de Interne a lui Klaus Johannis. Liderul liberal a sărit ca ars şi a
spus că ar fi un abuz dacă acest lucru s-ar întâmpla înainte ca
lider-shipp-ul liberal să ia o decizie în şedinţa Biroului Politic
Executiv al liberalilor, ce urma să se desfăşoare peste câteva
ore.

Cum şedinţa liberalilor se va încheia după finalizarea ediţiei
de azi a ziarului nostru vom încerca să abordăm din două
unghiuri eventualele consecinţe ale uneia sau alteia din
deciziile luate de conclavul liberal.

Dacă liberalii se vor încăpăţâna să forţeze mâna lui Ponta
şi să iasă de la guvernare, ei vor avea masiv de pierdut pe
termen scurt, iar CrinAntonescu riscă să fie debarcat. În primul
rând pentru că vor apare disensiuni majore între susţinătorii lui
Antonescu şi cei ai taberei Ruşanu-Chiţoiu, care îşi doreşte
rămânerea la guvernare. Iar dacă Antonescu nu-şi va pierde
funcţia în următoarele 30 de zile, cum a „proorocit” Traian
Băsescu, acest lucru se va întâmpla în mod sigur după
alegerile pentru Parlamentul European, dacă PNL nu va
obţine un scor cu două cifre şi cu 2 în faţă.

Deşi ar putea să pară ciudat, avertizarea preşedintelui ţării
adresată lui Antonescu are la bază dorinţa acestuia sinceră ca
USL să nu se „spargă” acum. Pentru că dacă acest lucru se va
întâmpla, lucrurile vor evolua în defavoarea noului său partid
de suflet, Partidul Mişcarea Populară care, deocamdată, nu
iese din marja de eroare.

Aglomerarea care se va produce pe partea dreaptă a
eşichierului politic va reduce la minim şansele PMP de a obţine
un rezultat notabil la scrutinul până la care n-au mai rămas
decât trei luni.

Ce se va întâmpla dacă lucrurile se vor aplana în PNL şi
USLva continua să guverneze în actuala formulă?

Contrar celor mai numeroase analize, care vorbesc că în
acest caz Crin Antonescu nu va mai fi candidatul USL la
preşedinţie, logica bunului simţ îl indică pe liderul liberal drept
noul locatar de la Cotroceni.

Pentru că PSD nu va renunţa la funcţia de premier tocmai
într-un moment favorabil pentru economie, cu toate avantajele
ce decurg de aici pentru baronii mai mari sau mai mici.

Ce i-ar mai reţine pe cei din nou înfiinţata USD să atace
singuri împotriva tuturor prezidenţialele este experienţaAdrian
Năstase, care, învingător detaşat în primul tur, a fost învins de
Traian Băsescu, susţinut de restul forţelor politice.

Cum e greu de crezut că Antonescu va reuşi să forţeze la
nivelul lui Traian Băsescu Constituţia, fie ea revizuită sau nu, o
guvernare reuşită i-ar da lui Ponta suficiente argumente şi
forţă pentru ca după alegerile din 2016 să se pregătească
pentru schimbul de locuri la Cotroceni cu prietenul Crin.

Şt. B.

Crin Antonescu,
în faţa dilemei hamletiene

„a fi sau a nu fi”

M i n i s t r u l A f a c e r i l o r
Externe, Titus Corlăţean, a
declarat că ideea cotei de
im po z i t a r e p r o g r e s i v ă ,
asumată de către USL prin
programul de guvernare, ar
trebui avută în vedere şi pusă
în practică "la momentul
oportun".

"Să nu uităm discuţia
privind sistemul de impozitare.
Păstrăm în continuare o cotă
unică pentru diferite raţiuni,
dar sensul unei cote de
impozitare regresive sau
progresive, care este în
p r o g r a m u l n o s t r u d e
g u v e r n a r e , v o t a t d e
Parlament, este un lucru la
care trebuie să ne gândim
foarte serios şi, la momentul
oportun, să îl punem în
practică", a spus Corlăţean
luni la conferinţa "Solidaritate
socială şi oportunităţi pentru o
Românie inclusivă" organizată
la iniţiativa Grupului Alianţei
P r o g r e s i s t e S & D d i n
Parlamentul European din
seria Relaunching Europe
(Relansarea Europei).

Acesta s-a referit şi la
modelul social de guvernare,

afirmând că Guvernul a reuşit,
în timp scurt, să pună bazele
creşterii economice.

"Guvernarea actua lă,
condusă de un premier social-
democrat, cu un Guvern de
coaliţie, produce rezultate
economice într-un termen
scurt, rezultate apreciate la
nivel european. Guvernul
Ponta a reuşit, fără să
a f e c t e z e e c h i l i b r u l
m a c r o e c o n o m i c , s ă

promoveze măsuri reparatorii.
În 2012 am restituit şi banii de
pensii şi de salarii, punând
bazele creşterii economice.
Avem cea mai mare creştere
economică din UE. (...) Printr-
o politică social-democrată
putem genera o creştere
economică sustenabilă şi mai
multă echitate socială, mai
ales într-o ţară care a suferit",
a adăugat Corlăţean.

Proiectul privind restructurarea
STS a fost retrimis la comisii

Ordonanţa de urgenţă
prin care se amână până la
1 aprilie 2014 termenul de
ma jo r a r e a n i v e l u l u i
accizelor pentru motorină,
benzină cu şi fără plumb şi
kerosen, a fost adoptată,
luni, de Senat.

Senatorii au votat, fără
amendamente, proiectul de
lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă
111/2013 pentru reglementarea unor măsuri
fiscale şi pentru modificarea unor acte
normative prin care se prevede prorogarea
termenului de majorare a nivelului accizelor

pentru motorină, benzină cu
şi fără plumb şi kerosen, de
la 1 ianuarie, la 1 aprilie
2014.

În expunerea de motive,
Guvernu l ara tă că o
majorare de la 1 ianuarie "ar
fi putut genera o majorare a
preţurilor la carburanţi cu
implicaţiile aferente asupra
preţuri lor bunuri lor ş i
serviciilor".

Ordonanţa mai prevede apl icarea
sistemului de TVAla încasare în mod opţional.

Camera Deputaţilor urmează să dezbată
acest proiect în calitate de Cameră decizională.

Titus Corlăţean: Cota de impozitare
progresivă trebuie gândită serios şi
pusă în practică la momentul oportun

Senatul a aprobat OUG prin
care se amână până la 1 aprilie termenul
de majorare a accizei la carburanţi
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George ZAVERA

Prin reorganizarea făcută în urmă cu câţiva
ani, în prezent pe teritoriul României
funcţionează 30 de inspectorate teritoriale
pentru calitatea seminţelor şi a materialului
săditor. Acestea sunt instituţii publice cu
personalitate juridică şi îşi desfăşoară
activitatea pe principiul autofinanţării,
negrevând în niciun fel bugetul Ministerului
Agriculturii. La nivel central acestea sunt
coordonate de către Inspecţia Naţională pentru
Calitatea Seminţelor. Sunt unităţi recunoscute
la nivel naţional şi european, de serviciile
cărora beneficiază toţi fermierii acreditaţi
pentru testarea, producerea şi comercializarea
seminţelor şi a materialului săditor care
desfăşoară o astfel de activitate profitabilă în
interesul propriilor companii, dar şi în interes
naţional.

Dar, cum în România e musai să facem o
aşa zisă reformă chiar şi acolo unde lucrurile
merg bine, câteva minţi luminate, de la nivel
central, au găsit de cuviinţă că asemenea
instituţii teritoriale trebuiesc desfiinţate,
acestea urmând să-şi piardă personalitatea
juridică, odată cu înglobarea activităţii actualei
Inspecţii Naţionale pentru Calitatea Seminţelor
în cadrul unei noi structuri, denumită
Autoritatea Naţională pentru Resurse
Vegetale, ce va fi înfiinţată prin noua Lege de
reorganizare a Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, care a fost adoptată de
Parlamentul României.

Pentru a se evita o asemenea greşeală,

preşedintele Băsescu a retrimis Legea în
Parlament, în cerea de reexaminare arătându-
se că “desfiinţarea celor 30 de inspectorate
teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a
materialului săditor şi modificarea denumirii lor
vor duce la p ierderea acredi tăr i lo r
laboratoarelor de testare a seminţelor şi,
implicit, la creşterea inutilă a cheltuielilor
bugetare”. El a propus menţinerea statutului
juridic al inspectoratelor teritoriale pentru
calitatea seminţelor în structura actuală,
subordonarea directă către Ministerul
Agriculturii şi coordonarea activităţii acestora
prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea
Seminţelor, sub această formă f iind
recunoscute la nivelul autorităţilor naţionale, al
Comisiei Europene, precum şi al autorităţilor
similare din cadrul statelor membre ale Uniunii
Europene.

În urmă cu două zile, Senatul, în calitate de
primă Cameră a Parlamentului sesizată, a luat
în discuţie cerea de reexaminare, dar a
menţinut noua Lege privind reorganizarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în
forma adoptată în cursul lunii ianuarie şi trimisă
spre promulgare. S-a votat pur şi simplu la
comandă. Un vot dat de către nişte “domni”
senatori care habar n-au de consecinţele care
derivă din desfiinţarea unor unităţi de testare şi
certificare a seminţelor a căror activitate se
desfăşoară de aproape cincizeci de ani în
interesul dezvoltării agriculturii româneşti.
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Consiliul Judeţean Teleorman, Asociaţia “Euro
Teleorman” şi Consiliul Judeţean al Tinerilor organizează cea
de-a treia ediţie a concursului “T-Voice”, competiţie muzicală
care se va desfăşura în toate municipiile şi oraşele judeţului.
“T-Voice”, după cum afirmă organizatorii, este un concept
nou pentru judeţul Teleorman, un concurs organizat de “tineri
pentru tineri”, respectând toate regulile festivalurilor muzicale
de prestigiu (preselecţie, juriu calificat, finală). Concursul
cuprinde trei etape: preselecţie, stagiu de pregătire şi finala.

De azi, începe etapa de preselecţie, care se va desfăşura
după următorul program: Alexandria – 19 februarie (Clubul

Alexander), Turnu Măgurele - 26 februarie (Clubul Blach&
White), Roşiorii de Vede - 2 martie (restaurantul Mon Jardin),
Zimnicea – 4 martie (Clubul Panameka), Videle – 5 martie
(Clubul Alpin). La etapa de preselecţie organizată în cele
cinci centre urbane din Teleorman, care se va desfăşura în
locaţiile şi în zilele menţionate, începând cu ora 19,00, se pot
înscrie şi participa tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de
ani.

Concurenţii calificaţi pentru cea de-a doua etapă vor
beneficia de un stagiu de pregătire, iar câştigătorii din etapa
finală vor primi din partea organizatorilor premii, primul clasat
urmând să fie promovat la nivel naţional.

Tinerii cu talent muzical, interesaţi să participe la acest
concurs, pot afla informaţii detaliate despre modul de
desfăşurare a acestei competiţii muzicale accesând pe
internet şi pagina facebbok.com.cjtineri.www.cjtt.ro

George ZAVERA

De ce trebuie desfiinţate Inspectoratele
pentru calitatea seminţelor?

A început
preselecţia pentru
concursul “T-Voice”

Copiii cu veleităţi muzicale din municipiul Alexandria sunt
invitaţi să participe la a doua ediţie a concursului de muzică
uşoară şi populară ”Festivalul Mărţişorului pentru copii”.
Evenimentul se adresează viitorilor artiştilor cu vârste
cuprinse între 7 şi 14 ani. Scopul festivalului este să
descopere tinerele talente, dar şi viitorii instrumentişti.

Se fac înscrieri pentru a doua ediţie a concursului de
muzică uşoară şi populară ”Festivalul Mărţişorul pentru
copii”. La preselecţie sunt aşteptaţi să participe copiii cu
vârste cuprinse între 7 şi 14 ani. ”Artiştii” vor fi împărţiţi pe trei
categorii de vârstă: 7 – 9 ani, 10 – 12 ani şi 13 – 14 ani.

Cei care vor să participe la concurs trebuie să se
grăbească şi asta pentru că înscrierile se pot face până la
data de 5 martie.

Prese lecţ ia
va avea loc pe
data de 6 martie,
cu începere de la
ora 18:00, în
Sala de şedinţe a
P r i m ă r i e i
Alexandria.

La preselecţie
concurenţii se
vor prezenta cu
negativ şi vor
interpreta două
piese. O piesă
trebuie să fie
obligatoriu din
r e p e r t o r i u l
românesc şi la
alegere, poate

să fie şi din repertoriul internaţional. Este obligatoriu ca una
dintre piese să fie lentă, iar cealaltă ritmată.

Juriul de specialitate va evalua şi va decide acordarea
trofeului şi a câte trei premii pentru fiecare categorie de
vârstă. La Festival se pot înscrie doar copii şi tineri cu
domiciliul înAlexandria.

La ediţia de anul trecut interpreta Daniela Rizea, care i-a
încântat pe toţi cei prezenţi cu interpretarea ei, a fost
declarată câştigătoarea MareluiTrofeu.

C. DUMITRACHE

Festivalul mărţişorului
pentru copii

Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Teleorman
i n f o r m e a z ă c ă
Agenţia Naţională a
Finanţelor Publice
( A . N . A . F . )
rambursează, în
luna februarie 2014,
TVA în valoare de
1.274,21 milioane
l e i . C o n f o r m
comunicatului remis
presei de căt re
c o n d u c e r e a
A d m i n i s t r a ţ i e i
J u d e ţ e n e a
Finanţelor Publice
Te l e o r m a n , î n
s e l e c ţ i a l u n i i
februarie 2014 au
fost cuprinse, în
ord inea vechimi i , toa te
deconturile TVA soluţionate
până la data efectuări i
acesteia, respectiv 8.02.2014.

D e c o n t u r i l e a u f o s t
organizate astfel:

1 . D e c o n t u r i c u
compensare şi restituire, care
totalizează 1.212,92 milioane
lei, din care se compensează
suma de 96,32 milioane lei şi

se restituie suma de 1.116,60
milioane lei.

2. Deconturi cu
c o m p e n s a r e
integrală în valoare
de 61,29 milioane
lei.

Î n c a z u l
compensărilor totale
sau par ţ ia le se
soluţionează toate
deconturile pentru
care s-a emis decizia
de rambursare, iar în
cazul sumelor de
r e s t i t u i t , c a r e
totalizează 1.116,60
milioane lei, plata a
fos t programată
astfel:

Tranşa I-a (17
februarie): 395,34 milioane lei;

Tranşa a II-a (27 februarie):
721,26 milioane lei.

Aconsemnat I. NEDELCU

În luna februarie 2014,

Rambursări de TVA în valoare de
1.274,21 milioane lei

Ordinul privind reglementarea activităţii de
pregătire a persoanelor în vederea obţinerii
permisului de conducere a fost publicat, recent,
în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, şcolile de
şoferi nu vor mai putea fi înfiinţate de persoane
f i z i c e au t o r i z a t e ( i n s t ru c t o r i i au to
independenţi), întreprinderi familiare sau
întreprinderi individuale. Altfel spus, începând
din 12 februarie, şcolile de şoferi vor putea fi
organizate ca societăţi comerciale sau în cadrul
regiilor autonome.

Actul normativ publicat recent în Monitorul
Oficial îi nemulţumeşte pe instructorii auto,
potrivit cugetliber.ro. Ministerul Transporturilor
a transmis noile reguli în condiţiile în care
reglementările privind activitatea şcolilor de
şoferi şi a instructorilor auto au fost suspendate
în baza unei hotărâri judecătoreşti, astfel că nu
exista un document care să reglementeze
acest domeniu.

"Vrem să contestăm prevederile, pentru că
pe unele dintre ele instanţa deja le-a anulat. Ei
încă se încăpăţânează să le reintroducă. De
exemplu, dacă sunteţi instructor în devenire,
trebuie ca la cazierul auto să nu fi avut permisul
suspendat pentru consum de alcool în ultimele
şase luni. Însă dacă doriţi să vă faceţi instructor

independent, trebuie să nu fi avut permisul
suspendat din orice motive pe ultimii trei ani.
Păi nu înţeleg, ce e cu discriminarea aceasta

între instructori? Sau dacă vreţi să vă
deschideţi şcoală şi sunteţi persoană
desemnată, nu vă cere absolut nicio condiţie. În
schimb, totul e împotriva persoanelor fizice
autorizate, adică a instructorilor auto
independenţi", a precizat Petrică Bordeianu,
preşed in tele Federaţ ie i Naţ ionale a
FormatorilorAuto din România (FNFA).

Lovitură pentru şcolile de şoferi
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ORGANIZĂM:
NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: ; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.8540721.391.471
Mail: maraflorica@yahoo.com

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi

acest lucru
va deveni
realitate!

www.motel-restaurant-mara.ro

Compania “Candras imobiliare” a finalizat la Alexandria, în zona de Nord a
oraşului, în cartierul de vile “Veterani”, un bloc pe şase nivele, respectiv parter,
patru etaje şi mansardă, cu 36 de apartamente 24 de apartamente sunt cu 2
camere, cu o suprafaţă utilă 75m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105m.p. ânzare 12 apartamente cu
2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere. Blocul de locuinţe este învelit cu tablă şi
este izolat termic la exterior. Tâmplăria exterioară este din PVC cu cinci camere
de izolare termică, iar cea interioară din material lemnos. Băile şi bucătăriile
sunt foarte spaţioase. Fiecare apartament are centrală termică proprie racordată
la reţeaua de gaze, instalaţie de climatizare, telefonie fixă, internet, cablu.
Preţurile de vânzare sunt accesibile, compania Candras imobiliare sprijinind

potenţialii cumpărători să acceseze credite bancare.

.

Dintre acesteamai sunt disponibile la v

Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,

la telefon 07 .6 . ; 0788.014.40088 20 681



Emoţii pentru elevii de clasa a VIII-a. În aceste
zile aceştia susţin simularea examenului de
Evaluare Naţională. Startul examenelor a fost dat
ieri cu proba scrisă la limba şi literatura română.

Peste 3200 de elevi din judeţul Teleorman
participă la simularea examenului de Evaluare
Naţională. Elevii au trecut de ieri peste primul hop,
proba scrisă la Limba şi literatura română. Dacă
ministrul Educaţiei preciza înaintea examenului
că subiectele vor avea un grad mediu de
dificultate, după încheierea examenului au fost
foarte mulţi elevi care s-au plâns de dificultatea
cerinţelor. Din fericire, notele obţinute de aceştia
la simulări nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi
folosite de profesori pentru a evalua nivelul de
pregătire al elevilor.

Şi pentru a ne face o idee despre examenul de
ieri, trebuie spus faptul că la primul subiect, elevii
au primit un text la prima vedere, poezia "Zăpada
sărută întinderile", de A.E. Baconsky. Li s-a cerut
să găsească sinonime pentru o serie de cuvinte,
să identifice diftongii din altele, să selecteze un
epitet şi o repetiţie, să menţioneze două trăsături
ale genului liric şi să explice semnificaţia a patru
versuri.

O altă cerinţă a primului subiect a fost aceea ca
elevii să redacteze o compunere în care să
explice semnificaţia titlului poeziei lui Baconsky.

La cel de-al doilea subiect, elevii au avut primit

un text descriptiv despre Maramureş şi au avut de
rezolvat mai multe cerinţe, unele gramaticale,
altele ţinând de înţelegerea pasajului amintit,
pornind de la acesta. Totodată, ei au avut de scris
o naraţiune pornind de la o întâmplare reală sau
imaginară petrecută într-o zonă turistică.

După proba de marţi la Limba şi Literatura
Română, simulările continuă miercuri cu
examenul la Matematică, iar joi va avea loc
testarea la Limba şi Literatura Maternă. Elevii află
rezultatele pe 7 martie.

” Marţi, 18 februarie 2014, s-a desfăşurat prima
probă a simulării Evaluării Naţionale la limba şi
literatura română. În judeţul Teleorman, din 3285
elevi înscrişi pentru susţinerea probei la disciplina
limba şi literatura română, au fost prezenţi 3079,
au absentat 206 şi nu au fost cazuri de elevi
eliminaţi. Nu au fost înregistrate incidente în
timpul derulării simulării primei probe de examen.

A doua probă a simulării Evaluării Naţionale la
disciplina MATEMATICĂ va avea loc miercuri, 19
februarie 2014”, se arată într-un comunicat al ISJ
Teleorman.

Examenele propriu-zise încep pe 23 iunie. Ca
o noutate, în acest an, notele la examenele
naţionale reprezintă 75 la sută din media de
admitere la liceul dorit.

C. DUMITRACHE
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Aproximativ 4000 de copii teleormăneni sunt aşteptaţi
să se înscrie în clasa pregătitoare. Pentru aceştia,
conducerea Inspectoratului Şcolar Teleorman a aprobat
înfiinţarea a 148 de clase pregătitoare. Comparativ cu
anul trecut acest număr este mai mare, dar cu toate
acestea nu se elimină definitiv numărul claselor cu
învăţământ simultan.

De săptămâna viitoare începe ”lupta” pentru
înscrierea copiilor la clasa pregătitoare. Şi cum în fiecare
an părinţii caută să-şi înscrie copiii în cele mai bune şcoli
este de aşteptat ca holurile unităţilor de învăţământ de
renume să fie arhipline încă de luni dimineaţă.

Din fericire, în acest an conducerea ISJ Teleorman a
mărit la 148 numărul claselor pregătitoare. Cu toate
acestea, se pare că nici în această situaţie nu va fi
eliminat definitiv învăţământul simultan, existând încă mai
multe localităţi în judeţ unde micuţii din clasa pregătitoare
vor împărţi sala de clasă cu elevii mai mari.

Înscrierile în clasa pregătitoare şi clasa I încep de luni,
24 februarie. Trebuie precizat faptul că înscrierile în
învăţământul primar se fac în două etape. Prima etapă
începe pe data de 24 februarie şi se încheie pe 14 martie.
În acest timp părinţii trebuie pot să-şi înscrie copiii la orice
unitate de învăţământ doresc. Pe data de 21 martie are
loc repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai
căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât
şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost admişi din
lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază
opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

În perioada 21 – 22 martie, unităţile de învăţământ vor
afişa lista candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri
rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima
etapă.

Adoua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe
pe data de 25 martie şi se încheie pe 4 aprilie. În acest
interval pot fi depuse cererile-tip de înscriere la
secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie
dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de
către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nici o
unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au
participat la prima etapă.

Pe 11 aprilie vor fi afişate, la fiecare unitate de
învăţământ, listele finale ale copiilor înscrişi în clasa
pregătitoare, iar în intervalul 14 – 18 aprilie vor fi
centralizate şi soluţionate de către inspectoratul şcolar
cererile părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la
vreo unitate de învăţământ.

La clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care
împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014
inclusiv. Copiii care nu au fost înscrişi în învăţământul
primar în anul şcolar 2013-2014 şi împlinesc vârsta de 7
ani până la data de 31 august 2014 inclusiv pot fi înscrişi
în clasa I.

C.D.

De luni,

Încep înscrierile
la clasa pregătitoare

Şi-au evaluat cunoştinţele pe
poezia lui Baconsky

Noua listă de medicamente compensate şi gratuite,
care va intra în vigoare în primul semestru din 2014, la şase
ani de la ultima actualizare, cuprinde 1.320 de substanţe
active, 140 din ele fiind molecule noi, potrivit unui proiect al
Ministerului Sănătăţii.

Potrivit proiectului, sunt compensate cu 90 la sută 157
de substanţe active, iar cu 50 la sută - 241. Pentru
programele naţionale sunt prevăzute 336 de DCI-uri, dintre
care 101 pentru oncologie. În plus, pentru toate tipurile de
transplant sunt 173 de DCI-uri.

De asemenea, 152 de substanţe active sunt
corespunzătoare medicamentelor gratuite de care
beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani
dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează
venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul
ambulatoriu.

Cele mai multe molecule noi sunt destinate, în principal,
tratării cancerului, diabetului, afecţiunilor cardiovasculare,
afecţiunilor psihice, hepatitelor cronice de etiologie virală,
precum şi bolilor rare fără a se limita doar la aceste
patologii.

Analiza de impact bugetar a estimat un impact pozitiv de
592 milioane lei pentru anul 2014, sumă care va fi acoperită
prin implementarea politicilor de reducere a cheltuielilor cu
medicamentele (taxa claw-back, revizuirea preţurilor la
medicamente, acorduri de partajare a riscurilor între
finanţator şi producător, audit al prescripţiei medicale), se
arată în nota de fundamentare a proiectului.

După anul 2008, în România pacienţii nu au mai avut
acces, în regim compensat, la tratamente noi. În felul
acesta, se produce un decalaj considerabil între
tratamentele disponibile pacienţilor din alte ţări europene şi
pacienţii români, dar şi o limitare a drepturilor acestora la
tratamente de ultimă generaţie.

Surprize în noua
listă de medicamente
compensate şi gratuite

Afec ţ iun i le onco log ice
reprezintă a doua cauză de
mortalitate în rândul copiilor
români, în fiecare an fiind
diagnosticaţi aproximativ 400 de
cazuri noi de cancer pediatric, în
prezent în România 5.000 de
copii având această boală,
susţine Federaţia Asociaţiei
Bolnavilor de Cancer (FABC) cu
ocazia Zilei Internaţionale a
Copilului cu Cancer - 15
februarie.

Potrivit FABC, reactualizarea
i m e d i a t ă a l i s t e i d e
medicamente compensate şi
gratuite este vitală pentru
"viitorul României".

, , N i m i c n u e s t e m a i
cutremurător pentru un părinte
decât să-şi vadă copilul bolnav
de cancer şi să nu îi poată oferi
tratamentul de care are cea mai
mare nevoie pentru a se
însănătoşi sau măcar pentru a
avea o copilărie mai aproape de
normalitate. Noi vorbim în
numele copiilor suferinzi şi în
numele părinţilor care stau în
spitale alături de cei mici şi se
luptă pentru că aceştia să aibă
acces la tratamentele care le
sunt necesare pent ru a
supravieţui', a declarat Cezar

Irimia, preşedinte FABC, prin
intermediul unui comunicat de
presă remisAgerpres.

"Peste 70% din cazurile de
cancer la copii sunt vindecabile,
dacă sunt depistate de timpuriu

şi dacă cei mici au şansa să fie
trataţi cu medicamentele de
care au nevoie şi nu de cele care
sunt mai la îndemână. Copiii,
mai mult decât oricine, merită tot
ce este mai bun, merită investiţia
tuturor resurselor în starea lor de
bine, fie că vorbim de ajutor
psihologic sau de tratamentele
noi care salvează vieţi. Copiii de
astăzi sunt adulţii de mâine şi
autorităţile trebuie să ţină minte
acest lucru de fiecare dată când
hotărăsc soarta oncologiei în
s i s t e m u l d e s ă n ă t a t e

românesc", a declarat la rândul
său Olga Cridland, preşedinte
Asociaţia PAVEL.

Din cele 34 de terapii
oncologice ale căror dosare au
fost evaluate de Ministerul

Sănătăţii, 30 dintre acestea,
destinate tratării cancerului la
adulţi, dar şi la copii, au primit
avizul pentru a intra pe lista
medicamentelor compensate şi
gratuite.

Ultimele date EUROCARE,
unul dintre cele mai ample studii
privind incidenţa şi mortalitatea
pacienţilor oncologici în Europa,
arată că rata de supravieţuire pe
o perioadă de cinci ani a copiilor
cu cancer a înregistrat o
creştere, de la 76,1% în 1999 la
79,1% în 2007.

Ouăle se numără printre alimentele cele mai
hrănitoare de pe planetă. Cu toate acestea, au
căpătat reputaţie proastă, pentru că gălbenuşul e
bogat în colesterol. Deci, câte ouă e bine să
mănânci zilnic?

Un ou mediu conţine 186 mg de colesterol,
ceea ce reprezintă 62 % din doza zilnică
recomandată. Cum colesterolul în cantitate
crescută duce la riscuri sporite de boli
cardiovasculare, oamenii se tem să consume
multe ouă. Însă situaţia e ceva mai complexă.

Colesterolul este adesea considerat
„duşmanul” organismului – însă fără colesterol nu
am putea exista, spun specialiştii. Este o moleculă
structurală care face parte din toate membranele
celulare. Este de asemenea materie primă pentru
hormonii steroizi – testosteron, estrogen, cortizol.
De aceea, organismul şi-a creat mecanisme
complexe, prin care să-şi asigure permanent
„rezervele” de colesterol. Pentru că aportul lui prin
intermediul alimentelor nu este întotdeauna
posibil, ficatul este organul care produce
colesterol. Iar când consumăm alimente bogate în

acest compus, ficatul începe sa producă mai
puţin.

În mod normal, nutri ioni tii recomandă să
consumi un maximum de 2-6 ouă întregi pe
săptămână. Se pare însă că nu există un
fundament ştiinţific pentru astfel de limitări.

Studii recente arată că persoanele care
consumă 1-3 ouă pe zi prezintă creşteri nu foarte
mari ale colesterolului total. În schimb, în
organismul lor se înregistrează creşteri ale
colesterolului bun (HDL) şi ale antioxidanţilor
carotenoizi.

Studiile mai arată că răspunsul la consumul
crescut depind de la persoană la persoană. În trei
sferturi din cazuri, consumul crescut de ouă nu
modifică semnificativ nivelul de colesterol total şi
de colesterol rău (LDL). În restul cazurilor,
procentele acestea cresc uşor.

Concluzia? Consumul a circa 3 ouă pe zi de
persoană rămâne fără urmări în cazul
persoanelor care vor să urmeze un stil de viaţă
sănătos.

ț ș

Afecţiunile oncologice, a doua cauză
de mortalitate în rândul copiilor români

Câte ouă e bine să mănânci?



Codex Alimentarius îşi arata din nou colţii, când vine vorba
despre “exterminarea lentă” a populaţiei prin mâncare. O altă
substanţă nocivă, aprobată de Codex, este glutamatul de
sodiu. Într-un raport prezentat în anul 2006, în faţa celei mai
importante comisii din cadrul Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, “otrăvirea lentă a populaţiei” a devenit o realitate.
Glutamatul monosodic sau E 621 este un potenţiator de aromă
şi este adăugat în cantitate mare la amestecurile de
condimente şi mirodenii cum ar fi produsele de tip Vegeta sau
Delikat care conţin până la 15% glutamat monosodic, precum
şi supele la plic, condimente pentru peşte, “fix pentru cartofi”
etc., adică toate prafurile dubioase care promit mâncare bună
făcută din nimic.

Într-un raport prezentat în 2006 în faţa comisiei de experţi
pentru aditivi alimentari din cadrul Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii şi intitulat „Otrăvirea lentă a omenirii” („The Slow
Poisoning of Mankind”), cercetătorul John Erb a rezumat sute
de studii ce au tratat în ultimii 50 de ani efectele glutamatului de
monosodiu asupra animalelor şi oamenilor.Aşadar, cu toate că
guvernele au la dispoziţie o largă bibliografie ştiinţifică privind
efectul nociv al glutamatului, nu iau nicio măsură măcar de a
informa populaţia, dacă nu şi de a interzice această otravă cu
efect întârziat. În acelaşi timp, la comandă, din când în când,
mai marii şi responsabilii cu sănătatea publică luptă înverşunat

pentru a proteja sănătatea
publică prin vaccinuri.

Creşterea în greutate a
populaţiei la nivel mondial are ca
sursă sigură glutamatul de
monosodiu. Potrivit unui studiu
efectuat de doi specialişti, F.
Bellisle şi M. Monneuse, este
nevoie de doar 0,6% din nociva

substanţa pentru a determina pe oameni să mănânce mai mult
şi mai repede. În acest fel 6% din dietă zilnică a unui om este
alcătuită din E621.

Păcăleşte întregul organism, mai ales gustul, care pare să
fie bun chiar dacă alimentul este stricat sau deteriorat. În acest
fel E621 păcăleşte creierul şi stimulează activitatea neuronilor
care pe termen lung ajung la distrugere.

Glutamatul de monosodiu distruge sistemul nervos şi creşte
consistent riscul de epilepsie, de asemenea el este
răspunzător şi pentru dereglările hormonale şi pentru insulina
şi hormonul de creştere, scade puterea de concentrare şi
distruge neuronii şi potenţează comportamentul antisocial şi
agresiv.

Alte simptome produse de glutamatul de sodiu sunt:
Cardiace: Aritmie, fibrilaţie arterială, tahicardie (palpitaţii),
încetinirea inimii, angină pectorală, creşterea tensiunii,
scăderea tensiunii

Gastrointestinale: Diaree, greaţă/vomă, crampe stomacale,
colon iritat, hemoroizi, sângerări rectale

Neurologice: Depresie, hiperactivitate, reacţii de
furie,migrene, ameţeală, dezechilibru, dezorientare, confuzie
mentală, anxietate, atacuri de panică, modificări de
comportament, probleme de comportament, atenţie deficitară,
letargie, somnolenţă, insomnie, paralizie, sciatică, vorbire
inconsistentă, frisoane, pierderi de memorie

Piele: Crăpături, mâncărimi, leziuni bucale, paralizie
parţială, uscarea gurii, înţepenirea feţei, înţepenirea limbii,
cearcăne sub ochi.
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Iubitule, am o veste proastă şi una buna: vestea proastă
este că ţi-am cheltuit toţi banii; vestea bună este că te
iubesc în continuare, aşa sărac cumeşti.

***
Un şarpe bătrân merge la oftalmolog, după ce i-a slăbit

vederea:
-Nu preamai vădbine în ultimul timp, doctore.
Doctorul îl controlează şi îi prescrie o pereche de

ochelari:
- Să vii din nou la control peste două zile.
Trec două zile şi bătrânul şarpe se întoarce:
- Doctore, sunt foarte deprimat …
-De ce?Nu sunt buni ochelarii?
- Ba da, dar am descoperit că de doi ani trăiesc cu un

furtun de grădină…
***

Un scoţian vine acasă şi îi spune nevestei:
- Ameconomisit 10 penny astăzi!
- Cum?
-Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!
- Vai, vai... Puteai să economiseşti 2 lire!
- Cum?
- Trebuia să fugi după taxi!

Pastila de râs

C e r c e t ă t o r i i d e l a
Universitatea Oxford şi de la
UCL au publicat prima hartă
interactivă detaliată, care
arată amestecul genetic al
populaţiilor în trecut.

La studiu au participat 95
de populaţii din întreaga lume,
fiind analizat ADN-ul a 1.490
de oameni.

„ADN-ul ne poate spune
poveşti şi ne dezvăluie detalii
din trecutul nostru”, a declarat
S i m o n M y e r s , d e l a
Universitatea Oxford.

Unele din rezultatele
acestui studiu genetic au fost
total neaşteptate. Spre
exemplu, populaţia Tu, din
China, s-a amestecat cu
europenii (probabil cu grecii)
în jurul anului 1200 e.n.,
datorită negoţului care avea
loc între aceste populaţii, pe
Drumul Mătăsii.

Iar populaţia Hazara, din
Pakistan, este descendenta
războinicilor mongoli.

Folosind mostre de ADN

din întreaga lume, cercetătorii
au putut să facă o hartă foarte
corectă, care atestă legăturile
genetice în perioada 886-
1194 e.n.

Î n a c e a s t a e p o c ă ,
amestecul populaţiilor a fost
influenţat şi de negoţul cu
sclavi din Arabia, dar şi de
comerţ, în special de Drumul
Mătăsii, care lega Asia de
Europa.

În privinţa românilor, în
această perioadă ei erau
amestecaţi cu lituanieni,

f inlandezi, basci, greci,
egipteni, sirieni, iordanieni,
ciprioţi şi italieni.

Informaţiile obţinute de
cercetători sunt utile şi în
domeniul sănătăţii publice.
Unele populaţii au un risc mai
mare de a face anumite boli,
iar unele mutaţii genetice
determină reacţii diferite la
tratament.

Rezultatele studiului au
fost publicate în revista
Science.

Anunţuri

Glutamatul,
otrăvirea lentă a omenirii

prin alimentaţie

Un studiu recent, realizat la Universitatea
din Bringham, a scos la iveală faptul că, oricât
de mult s-ar strădui părinţii, nu prea pot ţine
alcoolul departe de mâinile adolescenţilor lor.

Cu toate acestea, comportamentul
părinţilor poate influenţa decisiv cât de mult
alcool consumă tinerii.

Iată cum s-a ajuns la aceste concluzii.
La studiul menţionat au participat 5.000 de

adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17
ani. S-au urmărit două aspecte: relaţia cu

părinţii şi consumul de alcool. S-a descoperit
astfel că adolescenţii ai căror părinţi au fost
catalogaţi drept “autoritari”, foarte stricţi şi cu
foarte multe reguli, fără suport şi căldură
părintească, consumau foarte mult alcool (mai
mult de 5 pahare de alcool unul după altul),
spre deosebire de părinţii catalogaţi drept
“fermi”, stricţi, cu reguli clare, dar care le oferă
copiilor lor suport şi căldură părintească. De
asemenea, adolescenţii ai căror părinţi sunt
catalogaţi “indulgenţi” (calzi, dar nu foarte
stricţi cu disciplina) au tendinţa de a exagera cu
alcoolul.

“Părinţii fermi au tendinţa să stabilească
standarde foarte înalte, sunt foarte
responsabili, îşi monitorizează copiii
îndeaproape, însă le oferă şi un nivel foarte
ridicat de căldură părintească şi suport. Pentru
ei formula <puţină disciplină – puţină libertate>
pare a fi câştigătoare, întrucât copiii lor au
capacitatea de a nu ceda presiunii colegilor de
a face sau a nu face ceva”, a declarat Stephen
Bahr, profesor la Universitatea din Bringham,
coordonator al studiului.

Deputatul Remus Cernea
a postat pe Facebook o
declaraţie în care susţine că
orele de religie nu au un efect
benefic asupra copiilor,
rezultatul fiind că unii dintre
aceştia ajung la
psiholog.

"Orele de religie
nu au efect pozitiv,
sunt copi i care
ajung la psiholog
din cauza traumelor
psihice suferite la
această materie",
consideră Cernea.

Acesta a adus în
discuţie şi cazul
Iuliei Ionescu, eleva
care a fugit de
acasă, ce l ma i
probabil pentru a
merge la o mănăstire.

"Orele de religie, sau
îndoctrinarea religioasă în
şcoli, a generat deja foarte
multe situaţii extrem de

negative în ceea ce-i priveşte
pe tineri, iată şi cazul recent al
acestei fete care a fugit la o
mânăstire, la 15 ani, fiind
supusă acestei îndoctrinări
religioase. Sunt numeroase

situaţii cu copii care ajung la
psiholog din cauza traumelor
psihice suferite la orele de
religie, unde sunt ameninţaţi
cu diverse pedepse, inclusiv
cu flăcările Iadului sau riscul

de a fi pedepsiţi de Diavol,
pentru că există astfel de
profesori, care utilizează aşa-
numite metode educaţionale,
înspăimântându-i pe copii.

Multe manuale de religie
au avut prevederi
discriminatorii faţă
de alte culte sau
faţă de persoanele
care nu au o religie,
dar trebuie şi ele
r e s p e c t a t e , n u
i n c r i m i n a t e î n
soc ie ta te . Sunt
numeroase motive
pentru care este
evident că orele de
r e l i g i e n u a u
generat un efect, în
general, pozitiv, ci
a u e x i s t a t

numeroase situaţii extrem de
îndoielnice. De aceea, cred
că îndoctrinarea religioasă nu
ar trebui acceptată în şcoli",
spune Remus Cernea.

Cu ce populaţii sunt înrudiţi românii

Cum influenţează părinţii consumul
de alcool al adolescenţilor

Deputatul Remus Cernea vrea ca religia
să nu mai fie materie obligatorie
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S-a născut Nicolaus
Copernicus, astronom
polonez (d. 1543).

S - a n ă s c u t
Friedrich Hoffmann, fizician
şi chimist german (d. 1742).

S-a născut Luigi
Boccherini, compozitor
italian (d. 1805).

S - a n ă s c u t
Constant in Brâncuş i ,
sculptor, membru post-
mortem al Academiei
Române (d. 1957).

A murit Karl
Weierstrass, matematician
german , unul dintre
fondatorii teoriei funcţiilor
analitice de variabilă complexă (n. 1815).

A murit Ernst Mach, fizician şi filozof austriac (n.
1838).

S-a născut Marin Sorescu, poet, dramaturg şi
eseist, ministru al Culturii (1995), membru al Academiei
Române (d. 1997).

URSS lansează primul element al Staţiei Spaţiale
Mir,misiune încheiată la 23martie 2001.

S-a înfiinţat Uniunea Teatrală din România
(UNITER).

A murit Robert Coleman Richardson, fizician
american, laureat Nobel (n. 1937).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Jocurile Olimpice de iarn 12:30
Ma ini, teste i verdicte 13:00 Opre
Roma 14:00 Telejurnal 14:30
Jocurile Olimpice de iarn 17:00
Olimpiada veseliei 18:05 Legendele
palatului 18:45 Clubul celor care
muncesc în România 19:00 Jocurile
Olimpice de iarn 21:30 Telejurnal
22:30 Biziday 23:20 Oameni care
au schimbat Lumea 23:30 Jocurile
Olimpice de iarn 04:20 Oameni
care au schimbat Lumea
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Avet i ocazia sa
rezolvati o problema
s e n t i m e n t a l a , c u
ajutorul unei rude.
Dupa-amiaza s-ar putea
sa aflati ca o cunostinta
s-a imbolnavit si sa fiti
nevoit sa va schimbati
programul.

Va indispune un
esec in afaceri. Aveti
impresia ca nu va
reuseste nimic si ca
t o a t e v a s u n t
potrivnice. Nu mai fiti
atat de pesimist! Ar fi
bine sa va relaxati
mai mult.

Nici nu ati terminat
bine o lucrare si deja
va ganditi sa incepeti
alta. Acordati-le mai
multa atentie celor
apropiati! Ar fi bine sa
recuperati orele de
somn pe care le-ati
pierdut.

S-ar putea sa ratati
un obiectiv important
si sa deveniti irascibil.
Va sfatuim sa nu va
descarcati nervii pe
familie. Ar fi bine sa
tineti cont de sfaturile
partenerului de viata.

Este posibil sa
aveti mici divergente
cu partenerul de
viata. Nu incercati sa
obtineti bani prin
orice mijloace! Va
sfatuim sa nu neglijati
odihna si relaxarea.

Aveti sentimentul
ca un partener de
afaceri incearca sa va
traga pe sfoara. Va
sfatuim sa discutati
calm, pana lamuriti
situatia. Spre seara va
viziteaza un prieten.

Va confruntati cu
dificultati pe plan
sentimental. Este o zi
favorabila planurilor
de viitor. Munca din
ultima vreme isi arata
rezultatele. Incep sa
apara satisfacti ile
materiale.

S-a r putea sa
plecati intr-o calatorie.
Puteti fi optimist, totul
va decurge conform
planurilor. Este posibil
ca partenerul de viata
sa se supere daca
refuzati ajutorul unei
rude.

Aveti ocazia sa
intrati intr-o afacere,
dar nu va grabiti. S-ar
putea sa fiti confuz si
sa nu luati decizii
inspirate. Aveti sanse
de reusita daca va
s t a p a n i t i
impulsivitatea.

D i n c a u z a
dificultatilor financiare,
nu va simtiti in largul
d u m n e a v o a s t r a .
Evitati sa discutiile in
contradictoriu, pentru
ca se poate ajunge la
certuri! Va puteti baza
pe intuitie.

S-ar putea sa va
certati cu partenerul
de viata, pentru ca
refuzati sa mergeti in
vizita la rude. Se pare
ca nu aveti succes nici
in afaceri. Evitati
s p e c u l a t i i l e
financiare!

Schimbarile de la
locul de munca va
nemultumesc. O ruda
mai in varsta incearca
sa-si impuna punctul
de vedere. Va sta in
putere sa evitati un
conflict. Odihniti-va
mai mult!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00
America în carantin 13:00

tirile Pro Tv 14:00 Tân r i
Nelini tit 15:00 Zidul secretelor
17:00 tirile Pro Tv 17:30 La
Maru 19:00 tirile Pro Tv
20:45 Pre ul R zbun rii 22:30

tirile Pro Tv 23:05 Lie to Me
00:00 Pre ul R zbun rii 02:00

tirile Pro Tv 03:30 Masterchef
05:30 La Maru
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08:00 Neatza cu R zvan i
Dani 10:50 În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00 Mireas
pentru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireas pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Te Pui
Cu Blondele 22:30 Un show
p c tos 01:00 Observator 02:00
Te Pui Cu Blondele 03:30
Observator special 04:00 Acces
direct 06:00 Observator

ă

ă

ă

ă ă

ş 08:30 Campionul 10:00
Draga mea prieten 12:30 tirile
Kanal D 13:15 Te vreau lâng
mine 15:30 Inima nu respect
reguli 16:45 Teo Show 18:45

tirea zilei 19:00 tirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz 00:30

ă
ă
ă

ă

Ş

Ş Ş

Ştirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
WOWBiz 04:45 Pastila de râs
05:15 Inima nu respect reguli
06:45 Poveste de familie

07:00 Vacan i terapie 08:00
Regina cump r turi lor 09:30
Mediumul 10:30 Cirea a de pe tort
12:00 În form 13:00 Mondenii
14:00 Vacan i terapie 15:00
Focus 15:30 Focus Monden 16:00
Iubiri secrete 17:00 Tr sni i din
NATO 18:00 Focus 18 19:00 Focus
Sport 19:30 Cirea a de pe tort 20:30
Killer Karaoke 21:45 Mondenii
22:30 Tr sni i din NATO 23:15
Focus Monden 23:45 Mediumul
00:30 Focus 01:30 Frumoasa Ceci
03:00 Regina cump r turilor
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ţ

ţ

ţ

ă
ă ă

ă
ă

ă

ă

ă ă

ş

ş

ş

ş

08:30 Aventurile lui Jackie
Chan 09:00 Norii negri 10:00 Cum
am cunoscut-o pe mama voastr
11:00 Cea mai frumoas coal
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Maru 14:00 Descoper
România 14:30 Zoom în 10 14:45
Cum am cunoscut-o pe mama
voastr 15:45 Cea mai frumoas
coal 16:45 La bloc 17:45

M.A.S.H. 18:45 Norii negri 19:50
La bloc 20:55 M.A.S.H. 22:00
Po ta ul 01:45 Prison Break
02:30 Cititorii de oase
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ă

ş

ş

ş ş

ţ

07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii
09:55 Business B1 la zi 10:00

tirile dimine ii 11:00 Evenimentul
Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1
14:00 România, acum 15:00

tirile B1 01:00 Sub semnul
întreb rii 02:20 Butonul de panic

Ş
Ş

Ş

Ş
Ş

Ştirile
B1 16:00 România, acum 17:00
Butonul de panic 18:00 Ştirile B1
19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun
seara, România! 21:30 Sub semnul
întreb rii 23:00 Lumea lui Banciu
00:00 Ş

ţ

ţ ţ

ţ

ă
ă

ă

ă ă

07:15 Abisul pasiunii 08:15
Pove t i r i adev ra te 09:45
Chemarea inimii 11:00 Cununa de
lacrimi 12:00 Santa Diabla 13:30 O
noua via 14:30 Intrigi i seduc ie
15:30 Abisul pasiunii 16:30
Pove t i r i adev ra te 17:30
Chemarea inimii 18:30 Cununa de
lacrimi 19:30 Santa Diabla 20:30 O
noua via 21:30 Regina 22:30
Pove ti r i de noapte 23:00
Cancan.ro 23:30 Snooki &
JWOWW 00:00 O noua via 01:00
Regina 02:00 Pove tiri adev rate
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Actualitatea într-un zâmbet
(urmare din pagina 1)

M.M.

Vă prezentăm în continuare câteva din
opiniile celor cu care am stat de vorbă:

R.D. 79 de ani

„Suntem atât de supăraţi de ceea ce
se întâmplă, la nivel naţional cu mai marii
alianţei USL, încât nici nu ne mai arde de
discutat despre acest circ al politicienilor.

În primul rând ar trebui să ne uităm,
aici în ograda noastră şi apoi la cei de la
nivel naţional. Eu sunt un biet pensionar
care locuiesc la bloc în zona Şcolii
Gimnaziale “Alexandru Colfescu” din
Alexandria şi mă confrunt cu mai multe
probleme atunci când plouă merg pe
mijlocul drumului pentru că trotuarul e
acoperit cu apă, canalizarea nu
funcţionează, iar eu sunt un plătitor de
taxe şi impozite.

În ceea ce priveşte, scandalul între
liderii PSD şi PNL, nu sunt de acord nici
cu unii nici cu ceilalţi. Cel puţin asta este
imaginea pe care ei şi-au creat-o prin
aceste dispute.

Să-i ia dracu pe toţi, iar noi, noi suntem
nişte proşti pentru că i-am votat.”

B.N. 72 ani
„Simplu…eu îi spun lui Antonescu, să

plece dacă nu-i convine! Şi să-l lase pe
Ponta să se concentreze la ceea ce are
de făcut. Pentru că de aceea, poporul
ăsta a pus ştampila pe USL. Să-şi vadă
de treaba lor şi să-l dea jos mai repede pe
Băsescu!

În ce priveşte PNL-ul, susţin cu tărie că
Tăriceanu a fost un politician bun, pe care
nu-l va ajungeAntonescu niciodată.

Vreau să mai amintesc un lucru legat
de ultima vizită a lui Antonescu în
Alexandria. Nu ştiu dacă cei care au fost
prezenţi la eveniment, au sesizat un
aspect, însă eu doresc să reamintesc
faptul că pe scena amplasată în faţa
Casei de Cultură din Alexandria
Antonescu efectiv s-a închinat atunci
când a văzut câţi P.S.D.-işti au venit să-l
susţină. Nu-i venea să creadă, şi-acum ce
face, se ridică cu pretenţii? Să plece dacă
nu-i convine!

Dar eu tind să cred că în cele din urmă
nu se vor despărţi. Antonescu şi-a făcut
datoria să încerce, dar dacă nu s-a putut,
sper să se liniştească.

Iar dacă mă întrebi, pe cine aş miza eu,
sincer să fiu, pe sasul acesta de primar al
Sibiului l-aş vota ca preşedinte. Însă nu va
candida el, ci penelistul acesta de
Antonescu.

Domnule nu-l suport pentru că am
auzit că a fost la Bruxelles cu Băsescu,
păcat. Că ar intenţiona să facă alianţă cu
Băsescu în cazul în care va părăsi USL-
ul, iar asta nu suport.

PSD-ul să-şi vadă de treaba lui şi să
meargă mai departe.”

R.I. 63 de ani

„Nu se vor despărţi curând, o susţin cu
tărie. Pentru că 7.400.000 cetăţenii au
votat pentru normalitate şi până nu-l dau
jos pe Băsescu nu se vor despărţi. Şi
dacă nu vor reuşi, să-l dea jos, cred că
vom ieşi în stradă din nou. Normalitatea
stă în mâna PSD-ului pentru lucruri cât de
cât normale, că perfect nu e nimeni.

Noi nu vrem averi, noi nu vrem palate,
însă vrem ca PSD-iştii să-şi ţină
promisiunile, să creeze locuri de muncă,
să menţină pensiile cel puţin la acest
nivel, pentru că altfel, nici nu vreau să mă
gândesc ce va urma.”

M.F. 62 ani
„Ăştia sunt oameni? Mă refer la

politicieni. O ceată de tâmpiţi care se
ceartă pentru că nu pot împărţi ciolanul.
Iar cearta mare e pe banii de campanie
N-au făcut nimic până acum, decât s-au
certat. Dă-mi două exemple de lucruri
pozitive iniţiate de ei, şi eu îţi mai aduc
încă şapte motive. Da, despre ce vorbim
noi aici?

Lui Ponta îi este frică de Johannis,
pentru relaţiile internaţionale pe care
acesta le are, în special cu Germania. Dar
chiar şi aşa România nu va ieşi curând din
rahatul în care a intrat. A acumulat datorii
de nu le mai poate plăti nimeni. Ceea ce
înseamnă că ţara asta nu-şi va mai reveni
curând, indiferent cine o guvernează.”

R.P. 72 ani

“Dintre cei doi politicieni, Ponta şi
Antonescu, se poate observa cu uşurinţă
că Ponta e un om corect cu coloană
vertebrală, i-a explicat destul de clar lui
Antonescu că nu are portofoliu, dar el nu
înţelege. Am impresia că Antonescu
joacă la două capete, vrea să-i facă
jocurile lui Băsescu.

Noi i-am votat să facă treabă, nu să se
certe. Ponta şi-a manifestat dorinţa de a
se păstra această alianţă până în 2016.

Voi ştiţi de ce s-a dus Băsescu la
înmormântarea tatălui lui Vasile Blaga, în
condiţiile în care Băsescu şi Blaga şi-au
adresat cuvinte grele. Tocmai pentru ca
fiica preşedintelui să poată candida la
europarlamentare pe listele PD-L, pentru
că la PMPnu are nici o şansă.

Despre PMP, nici nu mai poate fi
vorba, cu Elena Udrea candidat la
preşedinţie.”

G.P. 23 ani
„Sincer să fiu nu prea mă interesează

politica, da îi mai aud pe ai mei prin casă,
mai aud prietenii şi-am înţeles că se
ceartă ăştia ca chiorii cu Băsescu, da şi
între ei. Păi să se hotărască dracu odată
şi să se apuce şi de treabă. Că uite, noi
ăştia tineri n-avem locuri de muncă,
muncim pe unde-apucăm, cu salarii de
mizerie şi fără carte de muncă. Noi ne
zbatem să supravieţuim şi ei se bat pe
ciolan. Dacă reuşesc să strâng nişte bani,
în vară plec în Italia, la muncă şi o să mă
întorc când o veni Ceauşescu iar la
putere. Că am auzit că atunci te lua de pe
stradă şi te punea la muncă.”

R.A. 32 ani
“Am sperat mult la USL, şi uite ce ne

fac! Să le fie ruşine dacă nu se gândesc şi
la noi, proştii care i-am votat! Eu m-am
descurcat şi mă descurc cu banii, dar m-
am săturat de bulibăşeala asta politică,
nu mai vreau să-i văd cum se ceartă pe
ciolan ca chiorii. Dacă Ponta şi Crin nu se
înţeleg, cel puţin unul dintre ei va fi mort
din punct de vedere politic.”

- Dane, nu fi trist, ne-nţelegem noi!

Alexăndrenii vor ca
USL să-şi ţină promisiunile

- Băi, javră ordinară!

- Nu vrem să mai votăm ca chiorii!

- Of, inimioara!


