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Semne bune?

Dup\
alegeri,
aceea[i
echip\
pag.
26

Sorin Cehan
“Iarna-i grea, om\tu-i mare/
semne bune anul are”. Cu prima
parte a celebrei strofe din Plugu[or
suntem to]i de acord. Cu partea a
doua e mai complicat. Termin\m
un an greu [i urmeaz\ unul cel
pu]in la fel de greu. Guvernul Boc
s-a `mprumutat, `n acest an, de
circa 36 miliarde de euro, de la
FMI, Comisia European\ [i de la
b\nci private din Rom=nia.
Acum Boc a fost din nou `nvestit, de cel care a ajuns pre[edinte
datorit\ votului din diaspora:
Traian B\sescu. Anul viitor Boc
are inten]ia s\ `mprumute peste 1
miliard de euro pe lun\ pentru
plata pensiilor [i a salariilor bugetare. ~n loc s\ stimuleze mediul de
afaceri, pentru a avea `ncas\ri mai
mari la buget, guvernul vrea s\ dea
afar\ 140.000 de bugetari, pentru a
economisi. Semnele anului 2010
sunt apocaliptice pentru Rom=nia.
Vrem s\ sper\m c\ m\car `n 2011
va fi mai bine. La Mul]i Ani!

Parc\ nici n-ar fi fost
alegeri. Avem acela[i pre[edinte, acela[i premier, acela[i
guvern (cu mici modific\ri).
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Cristina
Lefter:
Pictez ca
Jackson
Pollock
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Rom=nii pl\tesc
datoriile statului

Iliescu dubleaz\
profe]ia lui Brucan

Scandal de
propor]ii `n Liga I
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~n urma datoriilor pe
care statul s-a `nh\mat s\
le fac\ `n anul 2009, fiecare rom=n are de pl\tit
aproape 1.700 de euro.
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Fostul pre[edinte estimeaz\ c\ abia peste 20 de
ani Rom=nia va ajunge la
nivelul mediei Europei
dezvoltate.
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Federa]ia Rom=n\ de
Fotbal a dat liber la t\ierea
salariilor juc\torilor.
Patronii cluburilor sunt
foarte `nc=nta]i de decizie.
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