
GRATISNr. 4,  An VII � 28 ianuarie - 3 februarie 2012 � ISSN 2035-3014 � tel: 02 073007320,
7852194677, ziarul@myownmedia.co.uk� s\pt\m=nal gratuit al rom=nilor din UK www.ziarulromanesc.net

George Betianu (foto), ma-
nagerul companiei Riverside Cars
London, spune c\ licen]a pentru
taximetrie se ob]ine imediat.
Singura condi]ie: s\ ai carnet de cel
pu]in trei ani. 

Adrian Cherciu, directorul
ROMANi ONLiNE, a descoperit
cine-l denigreaz\ pe internet, dup\
ce s-a implicat `n organizarea
protestelor de la Londra: un con-
silier de la Ministerul Turismului,
la ad\postul unui cont FB fals.

Denigrarea liderilor protestatarilorDurerea-n vot
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Florin Br\tescu

~n ultimele zile, la scurt timp
dup\ `nceperea manifesta]iilor din
]ar\, o armat\ de at=rn\tori de
forumuri, cunoscu]i [i sub numele
de cod postacii, a fost deta[at\ s\
atace la baionet\ orice opinie care
`ndr\znea s\ trateze `n alb [i negru
situa]ia gri din Rom=nia. 

Niciun g=nd, nicio opinie,
nicio [tire din spa]iul online nu au
sc\pat de tentativa de discreditare
a unor personaje care, din spatele
anonimatului, se chinuiesc din
r\sputeri s\ protejeze imaginea
alesului [i s\ dea de p\m=nt cu to]i
cei care nu v\d `n B\sescu [i `n

guvernarea de la Bucure[ti `nc\ o
reflectare a idealului, o for]\ care
duce Rom=nia pe drumul cel bun,
chit c\ d\, deseori, din [an] `n
[an]. 

Urm=nd strategia politrucilor
care practic\ cu entuziasm
b\l\c\reala prin televiziuni,
urletul de atac al deta[amentului
cu pricina e m=nat de aceea[i vi -
ziune [chioap\: e[ti cu noi sau nu
e[ti `ntreg la minte... Iar aceast\
viziune a fost captat\ s=rguincios
`n mesajele absurde, infantile,
chiar t=mpe, care au venit val-
v=rtej imediat dup\ protestul
rom=nilor din diaspora.

(continu\ la pag. 11)

ACTUALITATE

De[i se scufund\ corabia,

Traian B\sescu: 
Nu-mi dau demisia
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~nc\ o b\t\lie pierdut\ pentru
actuala putere. Judec\torii Cur]ii
Constitu ]ionale au admis sesi za -
rea Opozi]iei: comasarea alege -
rilor pentru autorit\]ile adminis-
tra]iei publice locale cu cele par-
lamentare a fost declarat\
neconstitu]ional\. Guvernul [i-a
angajat r\spunderea asupra
acestui proiect de lege `n 15
decembrie 2011. Astfel, la var\
ne vom alege primarii, iar la
toamn\, parlamentarii.
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Diaconescu, [ef la
MAE. Baconschi,
dat afar\ de Boc

Curtea Constitu]ional\: 

Nu vom avea
alegeri comasate
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“Nu trimitem c=t fura]i”
A doua manifesta]ie de solidaritate a rom=nilor la Londra

Cum po]i deveni
taximetrist `n UK


