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O mie de semne
de Valentin Smedescu

Fondat [n 2006/ Director Silviu Popescu V@lcea/ Quality News/ G@ndim global, zidim local! www.ramnic.roCotidian auditat pentru
BRAT de Ernst&Young

{n ciuda remarcilor - ]i
ele reale, desigur - c` batem
pasul pe loc, c` una a votat e-
lectoratul, de indiferent ce
crez politic, ]i alt` „culoare
guvernamental`” a ie]it din
creuzetul noii Puteri, [ntre ce-
le cele [nt@mplate ieri ]i alal-
t`ieri ]i ceva petrecut bun`-
oar` [n urm` cu numai o le-
gislatur` remarc o evolu\ie
mic`-mic`, [ns` indubitabil` :

„Cineva vroia s` vin`, la
un moment dat, s` îmi nu-
mere g`inile. Eu i-am suge-
rat mai bine s` vin` s`-mi
numere ou`le.” - sfida „]me-
cher” Adrian N`stase o na\ie
[ntreag`, de la tribuna Parla-
mentului.

Duminic` ]i ieri, la come-
morarea eroilor Revolu\iei,
Ion Iliescu a fost huiduit, a-
gresat verbal  ]i, mai mult de-
c@t at@t, [n direc\ia lui s-a a-
runcat cu monede ]i cu ...ou`.

Sigur c` partidul lui Ion
Iliescu ]i al lui Adrian N`sta-
se este la putere ]i cu sigu-
ran\` c`, pe ici, pe colo, prin
p`r\ile esen\iale ale vie\ii pu-
blice ]i vie\ii de partid, cei doi
mai au c@te ceva de gavarit.
{ns` pu\inii care mai cred [n
Iliescu aduna\i cu pu\inii sus-
\in`tori ai lui N`stase sunt [n
inferioritate numeric` fa\` de
curentul majoritar din Partid,
e adev`rat, [nc` foarte departe
de democratizare. {ns` - tot
referitor la cei doi fo]ti lideri -
de]i ou`le unuia vor mai fi o-
ferite o vreme spre num`rare
(probabil doar [n cadru in-
tim!),  cel`lalt va deveni \inta
predilect` a tot mai multor a-
runc`tori cu ou`, practican\i
ai unui exerci\iu cu siguran\`
democratic...
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V@lcea: 
19 ani 
de la Revolu\ie

Bucuriile 
iernii [n V@lcea

Interviu cu
Nicolae Jitianu,
liderul SINDAP
V@lcea

Marian Opri]an:
Vom t`ia pensiile
]i salariile 
nesimi\ite
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Guvern [nvestit

Chestiunea zilei, de Mihai Matei

Cele mai importante declaratii ale premierului
desemnat Emil Boc:

• sunt aici pentru a v` cere [ncrederea nu numai pen-
tru a forma un Guvern ci pentru a da stabilitate \`rii
[ntr-un moment dificil
• efectele crizei s-au manifestat deja puternic ]i [n Ro-
m@nia
• din octombrie, veniturile la buget scad cu 10% [n
fiecare lun`
• avem multiple situa\ii [n care nu se pl`tesc salarii,
pensii, aloca\ii pentru copii
• rata somajului cre]te aproape [n fiecare zi iar lipsa
comenzilor [n industrie devine cronic`
• pe fondul unei cre]teri economice de peste 8% [n
2008 deficitul bugetului general consolidat va fi de
circa 4% din PIB iar deficitul de cont curent [n jur de
13%
• vin [n fa\a dumenavoastr` cu un guvern rezultat din
parteneriatul pentru Rom@nia dintre PD-L ]i Alian\a
PSD-PC
• suntem [ntr-un moment [n care st@nga ]i dreapta sunt
obligate s` dea centrul ]i stabilitatea vie\ii politice
• este clar c` PD-L ]i PSD au ]i vor avea electorate
diferite
• [n Rom@nia exist` un singur popor, poporul rom@n,
capabil s`-]i reuneasc` for\ele pentru a dep`]i o
situa\ie grea
• vremurile care urmeaz` cer [ncredere [n legile
economiei libere ]i interventia sociala a statului
• dificultatea economic` se va extinde [n special [n
prima parte a mandatului
• Guvernul nu va ezita s` aplice m`suri dure, dar nu
va sacrifica politicile sociale
• doresc o societate care nu va abandona pe nimeni
• vom fi un guvern anti-criz`, dar nu ]i un guvern li-
mitat la perioada de criz`
• criza in sine nu e o scuza pentur a nu face reforme
• mandatul nostru nu e criza, ci rezolvarea ei ]i con-
tinuarea reformelor

• Cabinetul Boc a primit votul de învestitur` al Parlamentului cu 324 de voturi pentru

]i 115 împotriv` • Prima ]edin\` de Guvern va avea loc ast`zi, de la ora 14.00.

{n aceste zile de s`rb`toare ale Cr`ciunului ]i Anului
Nou 2009, c@nd bunul Dumnezeu ne [nvrednice]te s`
pr`znuim prealuminata zi a na]terii Domnului nostru Iisus
Hristos ]i s` ne bucur`m de roadele unui an, [ndrept c`tre
dumneavoastr` cele mai frumoase g@nduri ]i ur`ri de
s`n`tate, fericire ]i prosperitate. Fie ca magii vestitori ai
primenirii Anului Nou s` v` g`seasc` al`turi de cei dragi,
cu sufletele [nc`rcate de iubire ]i speran\e, cu mese
[mbel]ugate ]i cu spor de n`dejdi spre vremuri mai bune ]i
mai senine.

LLaa  mmuull\\ii  aannii!!
Dr. ing. ION C{LEA, pre]edintele Consiliului Jude\ean

V@lcea

Din Obiectivele noului Executiv

• asigurarea unui climat
economic de stabilitate
• protejarea locurilor de
munca si crearea de noi
locuri de munca
• protejarea si cresterea
graduala a puterii de
cumparare
• asigurarea unui sistem fis-
cal echitabil, prin men-
tinerea cotei unice de 16%
plus compensatii si reduc-
eri fiscale pentru veniturile
mici
• regim riguros de cheltuire
a banului public si buget
multianual
• asigurarea resureselor
financiare pentru sustinerea
sistemului pensiilor de stat
• marirea pensiile tinand
cont de resursele financiare

existente in bugetele de
pensii; cei ce au pensii mai
mici primesc mai mult, iar
cei ce au pensii mari vor
primi un cuantum mai mic
• continuarea refomei in
justitie si ridicarea monitor-
izarii pe justitie. Am fost
onorat ca ministrul Predoiu
a acceptat prezenta in
Cabinetul nostru
• descentralizarea inclusiv
financiara a administratiei
publice. E timpul sa mod-
ernizam statul roman, sa
dam autoritatilor locale
prerogativele pe care
Constitutia le recunoaste.
Nu vom mai lua taxe si
impozite la nivel local pen-
tru a-i aduce la bugetul cen-
tral


