Videanu
nu mai
vrea

„Vreau s` spun foarte clar, nu doresc ca din aceast`
chestiune cu numirea la Ministerul Justi]iei s` devin
un al doilea Norica Nicolai“ – Teodor MELE{CANU
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„Sunt ho]i mul]i.
Mul]i de tot“

FSN i-a propus actualului Patriarh,
\n 1991, s` preia fr=iele Guvernului
de la c=rma c`ruia minerii
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\l \nl`turaser` pe Petre Roman

Liderul r`scoalei de la
Vadu Ro[ca nu [i-a primit
nici azi p`m=ntul confiscat
de comuni[ti.
Dup` dezv`luirile ZIUA, Guvernul a
cerut dosarul lui Ni]u V. Stan, dar
prim`ria a pus be]e-n roate.
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„Ideea cu el a pornit de la experien]a Patriarhului Miron Cristea,
din perioada interbelic`“, m`rturise[te Ion Iliescu  Mitropolitul
Moldovei a cerut acceptul
Patriarhului Teoctist  Acesta i-a
spus lui Daniel c` propunerea FSN
dovede[te c` acest partid
pre]uie[te Biserica, dar c`, dup`
Revolu]ie, BOR a hot`r=t ca nici un
ierarh s` nu mai ocupe o func]ie
politic` important`  PF Teoctist a
specificat atunci c` Sf=ntul Sinod
consider` c` exemplul Patriarhului
Miron Cristea trebuie s` r`m=n`
unul singular  „Mi s-au propus

Badri - o crim`
perfect`?
Moartea miliardarului
georgian Patarkatsishvili
are aproape toate elementele cazului Litvinenko.
Poli]ia n-a descoperit p=n` acum,
\ns`, nici o urm` suspect`. Miliardarul era protejat de 120 de
bodyguarzi.
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Exclusivitate
pentru Liga I
Realitatea TV [i Boom TV
se vor lupta pentru
drepturile de televizare
ale campionatului.

mai mul]i generali, mitropoli]i [i
al]ii. |n urma consult`rilor am
convenit s` desemnez premier un
tehnocrat, pe Theodor Stolojan“,
a declarat pentru ZIUA fostul
pre[edinte  Stenogramele PSD
din anii 2003 - 2004 dezv`luiau
serviciile pe care Mitropolitul
Moldovei le-a f`cut partidului
condus de Adrian N`stase
 Senatorul de Ia[i Ion Solcanu
\i cerea premierului socialdemocrat s`-i dea un telefon de
mul]umire lui |PS Daniel pentru
sprijinul Bisericii \n campania
pentru referendumul constitu]ional

Avioanele strategice
ale Rom=niei sunt pe butuci

Acestea se vor negocia \n aprilie,
ambele trusturi inten]ion=nd s`
cumpere [i s` nu v=nd` mai
departe.
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Mircea Sandu
a c=[tigat la loto!
2005 – Avionul HERCULES care i-a adus \n ]ar` pe ziari[tii
r`pi]i \n Irak a suferit defec]iuni la trenul de aterizare

Suma reprezint` 20% din \ncas`rile
din pariurile sportive pe anii 2003,
2004 [i 2005.
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Ovidiu BANCHE{
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PNL „adun`-tot“
fa]` cu
liberalismul

Flota de transport
strategic a Ministerului
Ap`r`rii este pe butuci.
Din cele cinci aeronave
C-130 Hercules aflate
\n dotarea Statului Major
al For]elor Aeriene
func]ioneaz` doar una.
Mai mul]i liberali clujeni,
\n frunte cu viceprimarul
Adrian Popa, consider`
c` PNL, luat de curentul
social, s-a \ndep`rtat
de valorile liberalismului
autentic.
Sf=ntul Apostol Onisim;
Sf=ntul Mucenic Maior;
Cuviosul Eusebiu

TVR 1 va emite din nou \n Basarabia
SRTv a ob]inut, ca urmare
a ac]iunii \n instan]` la
Curtea de Apel Chi[in`u,
suspendarea deciziilor
Consiliului Coordonator al
Audiovizualului (CCA) de
anulare a transmisiei programelor postului TVR 1
\n Republica Moldova.
Potrivit comunicatului TVR, citat de
Mediafax, CCA are posibilitatea ca, \n

FRF a executat silit Loteria
Na]ional` [i a \ncasat
5.000.000 de euro.
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Din acest motiv, graficul \nlocuirii
militarilor rom=ni afla]i \n Irak a fost
dat peste cap. Ministerul Ap`r`rii,
preval=ndu-se de faptul c` detaliile privind
transportul personalului \n [i din teatrele
de opera]ii (num`rul aeronavelor, starea
opera]ional` a acestora etc.) fac parte

din categoria informa]iilor clasificate, a
refuzat s` ne comunice oficial am`nunte
despre aceast` problem`. Avionul care
este opera]ional \n momentul de fa]` a
intrat \n dotarea Armatei Rom=ne la
\nceputul anului 2007. Acesta este un
C 130 varianta H (fabricat \n 1972 - n.r.),
\n timp ce primele patru avioane care
au participat la r`zboiul din Vietnam sunt
C 130 B. De re]inut faptul c`, dac` nu
ar fi existat probleme \n derularea licita]iei,
MAp ar fi trebuit s` primeasc` deja
primul avion de transport C-27 Spartan.

www.ziua.ro

■ Doru DRAGOMIR

Zeci
de divor]uri
la Cluj de Ziua
|ndr`gosti]ilor

termen de 15 zile, s` atace cu recurs
hot`r=rea Cur]ii de Apel Chi[in`u. |n
paralel, SRTv a hot`r=t \nceperea
unor negocieri cu \ntreprinderea de stat
„Radiocomunica]ii“ Moldova, pentru
retransmisia, „\n termenul cel mai scurt
posibil“, a programului TVR 1 \n Republica
Moldova. BBCRomanian.com a anun]at,
\n septembrie, c` Societatea Rom=n` de
Televiziune nu va mai putea transmite
TVR 1 pe frecven]a na]ional` II din
Republica Moldova, \ntruc=t aceasta a

Ion BARBU

Patru c`s`torii au fost
oficiate de Ziua
|ndr`gosti]ilor, la Oficiul
St`rii Civile al Prim`riei
Cluj-Napoca, \n timp ce la
Judec`torie au fost
\nregistrate un num`r de
39 de dosare de divor]uri.
Pre[edintele Judec`toriei Cluj-Napoca,
Gabriel N`sui, a declarat c` num`rul
de divor]uri se \ncadreaz` \n media
zilnic`. „Am avut circa 75 de dosare \n
dou` s`li, de divor]uri, partaje, pensii
alimentare. Divor]uri au fost 39, \n
media zilnic`“, a spus N`sui. Vicepre[edintele Judec`toriei, Vasile Grunea,
a declarat, la r=ndul s`u, c` „nici un
cuplu nu s-a \mp`cat de Ziua |ndr`gosti]ilor“. ■ (Mediafax)

C=[tig` PSD prin
revenirea vechii g`rzi
Iliescu-N`stase-Mitrea?

DA: 33,44 %
NU: 66,56 %

3,6436 lei
2,4921 lei

fost alocat`, prin concurs, companiei
Tele FM Interna]ional, de CCA. |n 20
noiembrie, CCA a operat modific`ri \n
grila de emisie a companiei Tele FM
International pentru difuzarea postului
privat Antena Interna]ional pe re]eaua
a II-a de stat pe care se retransmite
postul TVR 1. TVR era unul din cele
trei posturi de televiziune care puteau
fi recep]ionate pe \ntreg teritoriul Republicii
Moldova, al`turi de postul rusesc
ORT [i de Moldova 1. ■ (A.M.)

