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Mai avem un pic [i primim
raportul pe Justi]ie de la
Comisia European`. Deja
se [tie c` va fi plin de critici
la adresa sistemului jude -
c`to resc, iar [eful statului a
\nt`rit-o duminic` seara \n
scurta sa cuv=ntare ]inut`
la Ziua Justi]iei. Dar nu v`
face]i iluzii c` raportul va fi
devastator la adresa
responsabililor de situa]ia
creat`.

Sf. Mare Mucenic

Procopie; Sf. Mucenici

Epictet [i Astion

Ion BARBU
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Mutu scos 
pe tarab`
Oficialii Fiorentinei
a[teaptau ieri sear` o nou`
rund` de negocieri cu
Alessandro Moggi, agentul
interna]ionalului rom=n, dar
au lansat deja mesaje pe
pia]a de transferuri pentru
disponibilizarea
„Briliantului“. 

Misterioasa
inscrip]ie
despre Iisus
Undeva, \n pustia Iehudei, a
fost descoperit` o tabl` din
piatr` cu scriere ebraic`
veche, care ar putea
schimba fundamental tot ce
s-a [tiut despre Mesia. 

C=rti]a
\nvr`jbe[te
CNSAS
Mircea Dinescu lanseaz`
solu]ia desfiin]`rii institu -
]iei. Cazimir Ionescu spune
c` nu ne las` UE s` facem
asta. Ladislau Csendes ar
putea fi schimbat pentru c`
„este o m=n` prea moale“.

EVENIMENT        4

Isteria
terorismului
\n Marea
Britanie

Un fotograf a reu[it s̀  imortalizeze
terifiantul moment \n care poli]i[tii
britanici au culcat la p`m=nt un
b`rbat pe care l-au confundat cu
altcineva, incidentul av=nd loc \ntr-o
gar` din Dorset, Marea Britanie.
|nt=mplarea aminte[te de cazul lui
Jean Charles De Menezes, b`rbatul
de 21 de ani, care a fost \mpu[cat
fiind confundat cu un terorist.
Acum, b`rbatului de culoare, care
avea un rucsac ro[u \n spate, i
s-a cerut s` se \ntind` la p`m=nt,
doi poli]i[ti amenin]=ndu-l cu
pistoalele. |n fa]a pasagerilor [oca]i,
ofi]erii l-au ridicat pe suspect [i
l-au dus \ntr-o toalet` public` unde
a fost perchezi]ionat. 

Ulterior s-a stabilit c` b`rbatul
era nevinovat, el fiind confundat
cu altcineva. (B.M.)
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Cine mai face curat
la Justi]ie?

R`zvan SAVALIUC

Hotelul CFR de l=ng` Gara de Nord 

a fost v=ndut la o licita]ie cu o singur` 

firm`, contra a 2,5 milioane de euro 

� Cl`direa [i terenul care valoreaz` 20 

de milioane de euro au fost executate 

silit de casa de avocatur` „Sf=r=ial` [i 

Asocia]ii“ � Aceasta avea de recuperat 

de la Societatea Feroviar` de Turism 

CFR o datorie de doar 198.000 de lei 

Sindicali[tii o consider` vino-
vat` de acest jaf al patrimoniu-
lui statului pe directoarea libe -
ral` Lumini]a Gliga � Aceasta
este acuzat` c` n-a luat nici o
m`sur` s` \mpiedice executarea
silit` � |n timp ce Sf=r=ial`
reclama plata datoriei, direc-
toarea SFT CFR \[i cump`ra din
banii statului un Audi A8 � Gliga
a dispus plata unor sume c`tre
casa de avocatur` care ar fi
putut \mpiedica executarea
silit`, \ns`, din cauza nere-

spect`rii unor proceduri, 
banii n-au ajuns unde trebuia 
� Alt` gaf` f`cut` de direc-
toarea liberal` a fost anularea
\mputer nicirilor avoca]ilor,
m`sur` care a dus la pierderea
proceselor pe care ace[tia le
c=[tigaser` pentru SFT CFR 
� Hotelul Astoria nu este singu-
ra prad` din ograda CFR 
� {i Complexul Astoria Snagov,
care de]ine zeci de hectare pe
malul lacului, se afl` \n pericol
de executare silit`

Sf=r=iala Astoria
3

EVENIMENT

Va ajunge energia ieftin` 
la popula]ie \n detrimentul

„b`ie]ilor de[tep]i“?

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4278 20 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`         MAR}I, 8 IULIE 2008      
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Oprescu face
ochi dulci PD-L
Primarul Bucure[tilor
viseaz` s` modifice
organigrama municipalit`]ii.
El i-a redat viceprimarului
Murgeanu partea leului, iar
pe vicele Ionescu l-a tras pe
linie moart`. Legea 10
privind restituirea caselor
na]ionalizate [i-a p`strat-o
pentru el. 

SPORT 11

„Aceast` \nt=lnire (reuniunea de Ziua Justi]iei -
n. red.) este dominat` pentru mine de e[ecul

justi]iei“ - TRAIAN B~SESCU pag 5

A
LE

XA
N

D
RA

 M
IH

A
LE

 -
 Z

IU
A

 F
O

T
O


