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Sorin Cehan 

Chiar dac\ pare o enormitate,
formal, Victor Ponta este omolo-
gul lui Mario Monti. S-au
`nt=lnit [i la Bruxelles, la ultimul
Consiliu European de pe 28
iunie. Au stat `n aceea[i `nc\pere,
au respirat acela[i aer [i chiar au
ap\rut `naceea[i fotografie, dar e
pu]in probabil ca Monti s\-l fi
remarcat pe premierul rom=n. 

Victor Ponta s-a dus acolo nu
pentru a negocia ceva pentru
Rom=nia, ci s\-[i fac\ damblaua
[i s\-i arate lui B\sescu c\ el e
jup=nul, `n ciuda deciziei Cur]ii
Constitu]ionale, care a stabilit c\
pre[edintele (indiferent cine
ocup\ vremelnic aceast\ func]ie)
este cel care reprezint\ ]ara `n
str\in\tate [i doar el `l poate
mandata pe premier s\-i ]in\
locul.

(continu\ la pag. 19)

Marius,
expert `n
vinuri

Triumful
Alian]ei
Rom=ne
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Fa]a frumoas\ a Rom=niei

~nscrieri la Miss Italia nel Mondo
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Trei dintre aspirantele la titlul de Miss Romania in Italia, concurs care va avea loc pe 22 iulie

Victor Ponta,
omologul cui?

USL a preluat [efia
Parlamentului

Blaga [i Anastase au fost
revoca]i. Crin Antonescu este
pre[edinte al Senatului [i poate
deveni pre[edinte interimar,
dac\ B\sescu este suspendat.

Chivu ar putea 
reveni la Na]ional\

Fostul c\pitan al echipei
Na]ionale a Rom=niei,
Cristian Chivu, `[i dore[te
revenirea printre “tricolori”
`n perioada urm\toare.
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Rom=nia, ]ar\ de
dasc\li [i paznici

Cei mai mul]i rom=ni lu -
creaz\ ca profesori de gimna-
ziu [i liceu, ca v=nz\tori, mun -
citori necalifica]i [i paznici,
potrivit m\sur\torilor oficiale.
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