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✝ Sfin]ii Mari |mp`ra]i,

\ntocmai cu Apostolii

Constantin [i mama sa

Elena

Conflictul dintre cei doi poli
de decizie economic`,
deocamdat` doar mocnit,
s-ar putea acutiza pe par-
cursul anului, odat` cu
apropierea confrunt`rilor
electorale din var` [i din
toamn`. 

Percep]ia
e totul…

Eduard IVA{CU

OPINII 17

Ion BARBU

A murit 
marele duhovnic 
Ioan Iovan

„Au fost politicieni care au venit [i la mine acas`, solicit=nd
interven]ii \n Justi]ie. Deci, repet, [i la mine acas` 

[i nu-s copil s` fac o afirma]ie care n-ar putea fi sus]inut`“
Traian B~SESCU

CSM \l scoate pe 

B`sescu [i \nfund`

DNA \n scandalul 

flagrantului 

„Caltabo[ul“ 

� Filmul cu 

Ioan Mure[an [i 

Decebal Traian 

Reme[ a fost 

montat \n 

studiourile DNA 

de c`tre ofi]erul 

de poli]ie judiciar`

Neagu Teodor 
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Comuna
candida]ilor

Peste 70 din cei 136 de
locuitori cu drept de vot din
comuna B`tr=na (Hunedoara)
candideaz` pentru o func]ie
la alegerile locale din 1 iunie,
noteaz` Mediafax. „S-a ajuns ca
tat`l s` candideze \mpotriva
fiului, iar fra]ii se bat pentru
o func]ie de consilier local.
Partidele mai mari au venit [i
au pus ni[te oameni pe liste,
iar cei care s-au trezit t=rziu
au «curtat» oamenii din familiile
din care deja candida cineva [i
i-au pus pe liste. Acum cine
[tie cum vor vota“, spune
viceprimarul comunei, Cornel
Moldovan. ((OO..BB..))

RELIGIE 12

Concluzia apar]ine inspectorilor Consiliului
Superior al Magistraturii care au cercetat
acest caz � Poli]istul a ac]ionat la ordinul
procurorului Claudiu Dumitrescu, cel care a
ratat flagrantul remiterii plicului cu presupusa
mit̀  de 15.000 de euro � |nainte de a prezen-
ta oficial proba din dosar, procurorul
Dumitrescu [i al]i anchetatori ai DNA au mers

cu DVD-ul \n buzunar [i au ar̀ tat filmul, \n
vizion r̀i private, mai multor judec t̀ori �
Inspectorii CSM au mai constatat c  ̀filmul a
ajuns la TVR 1 de la DNA �Concluzia CSM se
bazeaz  ̀pe declara]iile pre[edintelui B`sescu,
care a afirmat public c  ̀a depus \n fi[et plicul
a[a cum l-a primit de la Parchetul General,
adic  ̀sigilat � Scurtmetrajul din dosarul

„Caltabo[ul“ a fost respins ca prob  ̀de c t̀re
CSM care a informat DNA c  ̀„\ntocmirea de
materiale de sintez  ̀(colaje, montaje) se
\nscrie \n afara dispozi]iilor legale“ �
Inspectorii au mai constatat c  ̀procurorii lui
Morar aveau obliga]ia s  ̀protejeze informa]iile
cu caracter confiden]ial, conform Legii
544/2001, pe care au \nc l̀cat-o

Ma[ina din imagine, cu num`rul B 55 WPF, l`sat` \n mijlocul
str`zii Cristian Popi[teanu, apar]ine Ministerului de Interne,
cu toate c`, la nici 100 de metri exist` o mare parcare goal`,
apar]in=nd MI. De c=nd Ministerul s-a instalat \n noul sediu,
din fosta cl`dire a Senatului, circula]ia \n zon` a devenit un
haos total.

Casa de filme DNA
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EVENIMENT

P`rintele Ioan Iovan,
arhimandritul M`n`stirii
Na[terea Maicii Domnului
de la Recea, s-a stins
s=mb`t` din via]` la v=rsta
de 86 de ani. |n cercurile
ortodoxiei rom=ne
P`rintele Ioan este un
adev`rat mit. 

EVENIMENT 4

Hotelul
ziari[tilor, ]inta
armatei SUA
Culisele murdare ale
r`zboiului din Irak cuprind [i
episodul, „Hotel Palestina“
\n care un tanc american a
tras asupra imobilului,
ucig=nd doi ziari[ti. {efii
armatei aveau loca]ia pe
lista poten]ialelor obiective.
FIJ cere Administra]iei SUA
„s` spun` \ntregul adev`r“
privind crima din 8 aprilie
2003. 

EVENIMENT 3

Justi]ia 
pentru prieteni
Ministrul C`t`lin Predoiu
[i-a numit adjunc]i la Justi]ie
doi amici: economistul Radu
Constantin Ragea, fost
partener de afaceri [i jude-
c`torul Gabriel T`n`sescu,
fost coleg de facultate. 

POLITIC~ 8

Somat 
s` dea nume
Pre[edintele a sus]inut c`
unii politicieni i-au cerut s`
intervin` \n Justi]ie \n favoa-
rea lor. {eful statului a rela-
tat c` au existat politicieni
care s-au dus la el acas` [i
la birou pentru a-i cere s`
intervin` \n Justi]ie. 
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