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Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Min.: 3 °C Max.: -2 °C
Cer partial noros 

}anse de precipita\ii: 20%
Umiditate maxim`: 80%

V@nt: 3 km/h din direc\ia SE

VremeaBani/Aur
Euro 4.12 RON
USD 2.83 RON
GBP 4.61 RON
CHF 2.78 RON
Aur 103.47 RON

BNR atrage aten\ia: casele de amanet nu pot accepta drept garan\ie bunuri imobile, adic` terenuri sau cons-
truc\ii. Banca central` vine cu aceast` precizare dup` ce mass-media a relatat despre astfel de practici.

BNR aminte]te c` activitatea de creditare ]i desf`]urarea acesteia sunt reglementate de legea privind
institu\iile financiare nebancare. Conform normelor actuale, activitatea caselor de amanet se limiteaz` la „acor-
dare de credite cu primire de bunuri spre p`strare”.

Casele de amanet nu pot accepta garan\ii imobile

E greu de crezut c` [ntr-o
chestiune ce \ine Justi\ie, de
aplicabilitatea dezideratului
„dup` fapt`, ]i r`splat`”, se va
[nt@mpla [n Rom@nia ceva ce nu
s-a [nt@mplat [n SUA. }i totu]i
parc` s-ar putea... 

Dou` spe\e banale:

1. [n urm` cu cca ]ase ani, un
jeep al Ambasadei SUA la
Bucure]ti a lovit un taxi, care
circula pe drum cu prioritate. La
volan se afla Christopher Van
Goethem, pu]cas marin, ]ef al
Corpului de paz` din cadrul
Ambasadei Americii din Bucu-
re]ti. Teo Peter, basistul trupei
Compact, aflat [n taxi ca
pasager, a fost omor@t. SUA au
refuzat ca ]oferul american -
despre care presa  a scris c` s-ar
fi aflat ]i sub influen\a alcoolului
sau chiar a narcoticelor - s` fie
judecat de instan\a rom@n` com-

petent` ]i a r`mas ca vinovatul
de producerea accidentului s` fie
judecat [n SUA. Asta s-a hot`r@t,
de fapt, dup` ce pu]ca]ul marin
a fost scos de ai lui din Rom@nia
[n stil „Go, go, go!” chiar [n
noaptea accidentului, s` nu se
poat` face niciun fel de inves-
tiga\ie. „{nt@mpl`tor”, probabil,
]oferul american a fost achitat de
Justi\ia din \ara lui, din c@te [mi
amintesc pe un viciu de proce-
dur` (o chestiune tehnic`, [n ori-
ce caz).

2. Pe 15 decembrie trecut, un
Audi A6 al Ambasadei Rom@-
niei la Singapore a lovit, chiar [n
Singapore, trei pietoni, iar ]o-
ferul nici m`car nu a oprit, ma-
]ina continu@ndu-]i drumul. U-
na dintre victime, r`nit` grav la
cap, a murit dup` 10 zile, la
spital. Diplomatul Silviu Iones-
cu, suspectat c` a condus masina

implicat` [n accident, s-a decla-
rat nevinovat, ba chiar a justifi-
cat la un moment dat, rom@ne]-
te, c` limuzina i-ar fi fost furat`.
Dup` Anul Nou, diplomatul a
fost  [ns` retras de la post ]i re-
chemat [n Rom@nia, f`r` a mai fi
l`sat apoi s` ple ce [n Singapore.

Tare sunt curios s` aflu da-
c` Justi\ia rom@n` va judeca
legat` la ochi ]i [l va condam-
na [n vreun fel pe diplomatul
rom@n pentru „isprava” sa de
la Singapore, sau va judeca
„dezlegat`”, precum Justi\ia
american`, l`s@nd dreptatea
doar [n sarcina Celui de Sus... 

Valentin Smedescu

Rom@nia poate da o mic`

lec\ie SUA ]i lumii [ntregi

Opinia  mea

Zvonurile despre efectele
adverse ale CANTGRIPULUI
(vaccinul [mpotriva noii gripe)
au circulat [nc` dinainte ca
substan\a s` fie scoas` pe pia\`.

Dac`, [n prim` faz`, vaccinul
[mpotriva virusului porcin a fost
utilizat doar pentru imunizarea
adul\ilor, Ministerul S`n`t`\ii se
preg`te]te s` [nceap` ]i
vaccinarea copiilor cu v@rste de
p@n` [n 15 ani. 

Substan\a este testat` pe apro-

ximativ 450 de copii cu v@rste
cuprinse [ntre 6 ]i 15 ani ]i va
putea fi injectat` de la [nceputul

lunii februarie. Va fi folosit
acela]i vaccin ca ]i [n cazul
adul\ilor. Imunizarea se va face,
[ns`, doar cu acordul p`rin\ilor.
Mai mul\i medici contest`, [ns`,
utilizarea vaccinului la copii, din
cauza reac\iilor adverse, care,
spun ei, pot fi foarte grave. De
cealalt` parte, sunt medici care
sus\in imunizarea deoarece p@n`
acum vaccinul rom@nesc nu a
provocat nicio reac\ie advers`
sever`.

Anemona T~NASE

Ne vaccin`m sau nu copiii?

In luna decembrie au fost
inmatriculate 11,313 masini noi
si 18,830 masini second-hand, in
crestere cu 37%, respectiv 26%
comparativ cu luna noiembrie.
La nivelul intregului an 2009, au
fost inmatriculate 116,012 masi-
ni noi si 211,996 masini vechi, in
scadere cu 59.4% respectiv
29.5% fata de anul 2008, scrie
Cristian Orgonas pe blogul sau.

In decembrie, Dacia a avut
24.4% din piata, Ford 9.3%,
Skoda 8.8% iar Hyundai 8%.

Se pare ca incet incet, piata
auto isi revine dupa scaderea dra-

matica de la inceputul anului
2009, insa valorile sunt departe

de cele inregistrate in 2007 si
prima parte a lui 2008.

Cu 59% mai pu\ine ma]ini
noi [nmatriculate [n 2009

Dezbaterea public` pe mar-
ginea bugetului a stimulat discur-
sul politic legat de s`r`cie, criz`,
\omaj \i alte elemente teribile ale
unei economii cu probleme. Ieri,
în discursul politic a ap`rut ]i...
r`zboiul civil! „Vom fi în favoa-

rea amendamentelor care au
bun-sim\ ]i, dac` ar fi un pic mai
mult` deschidere ]i pân` la urm`
mai mult` inteligen\` politic` din
partea guvernan\ilor, ar în\elege
c` o parte din amendamentele
noastre sunt ]i în interesul lor,

pentru c` nu cred c` este normal
ca cineva s`-]i doreasc` ca în
România s` înceap` un adev`rat
r`zboi civil, cu pensionarii în
grev`, cu salaria\ii bugetari în
grev`, cu sectorul privat ]i a]a
înnebunit de taxe ]i de  impozi-

te", a declarat Mircea Geoan`, al
doilea om [n Stat ]i pre]edintele
PSD. Parlamentul a reu]it ieri s`
discute toate articolele proiectu-
lui legii bugetului de stat, sena-
torii PNL ]i PSD citind în plen
toate amendamentele pe care le-

au depus. Singurele care au tre-
cut îns` de votul puterii care
sus\ine Guvernul au fost cele
acceptate ]i în comisii ]i pentru
care Ministerul de Finan\e ]i-a
dat acordul.

{n pagina 3: Nicolae Jitianu, pre]edintele Sindicatului
Func\ionarilor Publici ]i al Salaria\ilor din Administra\ia
Public` Local` a jude\ului Vâlcea, despre efectele crizei

economice asupra bugetarilor

{n discursul public a ap`rut 

]i amenin\area cu r`zboiul civil

Cutremur 
devastator [n Haiti

Informa\ii de ultim` or` despre
ceea ce e numit deja un adev`rat deza-
stru: cutremurul cu magnitudinea 7
din insula Haiti, cel mai violent seism
înregistrat în zon`! Replicile au fos\ la
rândul lor, de mare instensitate: una a
avut magnitudinea 5,5, iar o alta 5,9
pe scara Richer! Epicentrul a fost
localizat la o adâncime de numai zece
kilometri ]i la o distan\` de 16 de kilo-
metri de capitala Port-au-Prince.

Num`rul exact al victimelor nu se
cunoa]te înc`, dar temerile ridic` nu-
m`rul mor\ilor la câteva mii. Sute de
cl`diri s-au pr`bu]it, spun pu\inele in-
forma\ii de pres` ap`rute pân` acum.
Seismul a fost urmat de mai multe
replici. Imaginile sunt cutremur`toa-
re: oameni prin]i între ruine, cl`diri
pr`bu]ite, haos ]i disperare. Printre
cl`dirile pr`bu]ite se num`r` un spi-
tal, cl`direa sediului central al ONU,
dar ]i o arip` a palatului preziden\ial,
transmite AFP. Potrivit unei televiziu-
ni haitiene transmise pe internet s-ar fi
pr`bu]it inclusiv cl`direa Parlamentu-
lui.

Martori cita\i de BBC, sus\in c`
panica este maxim` ]i c` mii de
oameni au ie]it pe strad`. Au c`zut
liniile de înalt` tensiune conexiunile
telefonice ]i exist` informa\ii potrivit
c`rora haitienii, panica\i ]i speculând
haosul general, au început s` jefuiasc`
magazine. Ambasadorul haitian în
Statele Unite a descris situa\ia drept
dramatic`! Diplomatul sus\ine c` a
reu]it cu mare dificultate s` vorbeasc`
cu un oficial local: "A spus c` este o
catastrof` de mare propor\ii! Spunea
c` era jale peste to\ praf care se ridi-
ca peste tot. Mai spunea c` nimeni nu
poate num`ra mor\ii înc`". Nici pân`
la aceast` or` nu exist` informa\ii ofi-
ciale legate de victime!

Statul Haiti are 10 milioane de
locuitori, dintre care peste dou` mi-
lioane tr`iesc la Port-au-Prince ]i în
împrejurimi. 80% dintre locuitorii
ora]ului tr`iesc cu numai 2 dolari pe
zi, iar infrastructura capitalei este
dezastruoas`. Dificultatea de a se a-
junge la oamenii afecta\i ]i fragilitatea
cl`dirilor ar putea cre]te bilan\ul pa-
gubelor umane ]i materiale.


