
Va fi afectat` România 
de schimbarea de pe tronul
Kremlinului?www.ziua.ro DA: 36,95 %

NU: 63,05 %2,4496 llei
3,7269 llei

Prima mare b`t`lie a alege-
rilor din acest an, care va
produce reverbera]ii [i la
preziden]ialele din 2009, 
se va purta la Bucure[ti. 

S: Cuv. Muceni]`
Evdochia; Cuv. Domnina
[i Sf. Muceni]` Antonina;
Sf. Marcel [i Anton.
(S=mb`ta mor]ilor - Mo[ii
de iarn`) 
D: Sf. Sfin]it Mucenic
Teodot, Episcopul Cirenei;
Sf. Mc. Isihie [i Nestor. 
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Ion BARBU

�De asemenea, primarul
Snagovului, domnul Mu[at, m-a
rugat s` vin�, ne-a declarat
Agathon ! �Nu sunt consultant \n
acest proiect, ci doar cred c` este
realizabil [i c` este unul foarte
bun�, a spus fostul ministru PSD
! Primarul Mu[at a reu[it s`-i
p`c`leasc` pe snagoveni la refe-
rendum cu un ipotetic circuit de
curse, ob]in=nd astfel acordul
s`tenilor pentru o mega-afacere
imobiliar` pe 56 de hectare ! Un
alt personaj care a intervenit pen-
tru Prelea [i care face presiuni s`

intre \n afacere este deputatul
PSD Gabriel Oprea ! Rela]ia din-
tre cei doi a \nceput dup` ce gene-
ralul Oprea i-a v=ndut patronului
South Pacific Group un teren de
5000 de metri p`tra]i cu 2,5 mi-
lioane de euro ! Tranzac]ia s-a
f`cut prin intermediul Brooklands
SRL ! Societatea are sediul social
\ntr-un bloc de pe strada
Iscovescu, unde figureaz` alte
c=teva zeci de firme cu obiect de
activitate construc]ii [i imobiliare,
majoritatea cu ac]ionari austra-
lieni, britanici sau off-shore-uri

EVENIMENT 5

Avocatul lui
Patriciu aduce
pacea

Sorin RO{CA ST~NESCU

Litera �s� agit`
Biserica
Mitropolitul Clujului cere, 
\n numele stare]ilor [i stare-
]elor din eparhie, radierea
paragrafului din Statutul
BOR, care spore[te puterea
PF Daniel. Patriarhia se
arat` �uimit` [i mirat`� 
de reac]ia \nal]ilor ierarhi.

C`t`lin Marian Predoiu a
fost numit ministru al Justi-
]iei. Pre[edintele [i premie-
rul s-au consultat \nainte
de nominalizare. Cei doi [i
Mele[canu au avut o discu-
]ie \n biblioteca de la Cotro-
ceni \nainte de jur`mânt.
Dup` ceremonie [i-au
str=ns c`lduros mâinile.
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Religia r`m=ne
\n [coal`

Religia r`m=ne \n trunchiul
comun al programei de studiu
pentru liceu, dar p`rin]ii [i
elevii vor stabili dac` vor s`
\nve]e aceast` materie [i ce
confesiune aleg.

�Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i
Tineretului (MECT) \[i asum` obligativitatea
s` ofere elevilor posibilitatea de a studia
religia \n liceu, a[a cum a fost [i p=n` acum.
Dar p`rintele va hot`r\, p=n` c=nd copilul
lui \mpline[te 16 ani, ce tip de confesiune
alege sau dac` nu vrea s`-[i lase copilul
s` studieze singur religia. Dup` v=rsta de
16 ani, [colarul decide dac` vrea sau nu
s` \nve]e religia la liceu�, a declarat, ieri,
consilierul ministerial Mihaela Suciu, la finalul
Consf`tuirii reprezentan]ilor cultelor religioase
din Rom=nia, care a avut loc la Palatul
Patriarhiei \n prezen]a unor oficiali ai MECT
[i ai Ministerului Culturii [i Cultelor.

�Sunt uluit [i am aflat de la televizor. Din c=te [tiu, premierul nu
s-a consultat cu nimeni din partid pentru nominalizarea avocatului

C`t`lin Predoiu la Ministerul Justi]iei� - RRadu SStroe, ssenator PPNL
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Capcana
Bucure[ti

FORMULA
DRACULA

3
EVENIMENT

Creierul afacerii �Formula 3� de la Snagov 
este Dan Matei Agathon, artizanul ]epei 
�Dracula Park� ! Ministrul PSD al Turismului
a fost invitat de investitorul George Prelea 
s`-i conving` pe consilierii snagoveni 
de viabilitatea proiectului societ`]ii 
South Pacific Group
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Privatizarea
armatei SUA
Înainte de plecarea sa, \n
1993, Dick Cheney, secretar
al Ap`r`rii, a comandat
firmei Halliburton, pe care
ulterior o va [i conduce, un
studiu asupra mijloacelor de
privatizare rapid` a
�birocra]iei militare�.

Haosul
aloca]iilor
Aproape 150.000 de copii
din \ntreaga ]ar` nu au
putut primi aloca]ia de stat
pentru copii, \n luna ia-
nuarie, din cauz` c` Direc-
]iile de Munc` [i Protec]ie
Social` (DMPS) nu aveau
toate datele necesare.
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