PAG. 8
PAG. 11

„Prin solicitarea sa de convocare a sesiunii
extraordinare, dl. pre[edinte creeaz` un risc
suplimentar“ - Bogdan OLTEANU
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De mai bine de un
deceniu, Europa s-a
mutat la marginea
Sectorului 2 din
Bucure[ti.

UE NE SUPUNE
TESTULUI MORAR

EVENIMENT

3

EVENIMENT

2

Trilaterala
contra Rusiei
Personalit`]i din
America de Nord,
regiunea Asia-Pacific
[i Europa construiesc
planuri pentru
contracararea armei
energetice a Rusiei

SOCIAL

5

Pr`p`d \n
retragere
Apele din nordul ]`rii
s-au mai calmat, situa]ia cea mai grea
fiind la acumularea
St=nca-Coste[ti, pe
Prut

EXTERNE

6

Leap`darea
de Karadzici
Fostul lider al sârbilor
bosniaci va comp`rea
azi \n fa]a TPI.
El a fost dus ieri la
Haga unde va fi
\nchis pe durata
procesului

POLITIC~
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Pactul cu statul
de drept
Societatea civil` cere
politicienilor
semnarea unui
angajament electoral

SPORT
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Sat Olimpic
de vis
Coresponden]` de la
trimisul nostru la JO
de la Beijing, Cristina
VLADU

OPINII
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Alegeri
mascate

Bruxelles-ul cere explicit
men]inerea \n func]ie a
actualului [ef al DNA
 „Reconfirmarea va fi un caz
test pentru angajamentul
re\nnoit al autorit`]ilor rom=ne“,
a declarat ieri purt`torul
de cuv=nt al Comisiei Europene
Mark Gray a amintit c` Bruxelles-ul a[teapt`
ca „procesul de reform` s` mearg` \nainte, nu
\napoi“  „Am subliniat \n mod constant rezultatele bune ale DNA [i importan]a stabilit`]ii
institu]ionale \n anchetarea cazurilor [i \n ini]ierea de investiga]ii \n cazuri de corup]ie la
nivel \nalt“, a mai declarat oficialul UE  Pre[edintele Grupului de State \mpotriva Corup]iei
din Consiliul Europei (GRECO), Drago Kos, a
afirmat [i el c` \nlocuirea lui Daniel Morar din
fruntea DNA nu se justific` din punct de
vedere profesional [i va avea ecouri negative
la Bruxelles

Steaua [i Dinamo,
vehicule de [antaj

Anun]

SPORT

9

Redac]ia ZIUA
angajeaz`:
Dinamo nu va fi televizat` \n urm`toarea etap`
 Antenele lui Voiculescu preseaz` UPC s` scoat`
banii  Microbi[tii iau cu asalt punctele
unde se vinde Digi TV

Ion BARBU

 10 redactori
specializa]i
\n investiga]ii
 10 redactori
specializa]i
\n reportaj

Sorin RO{CA ST~NESCU
Au mai r`mas doar c=teva
luni p=n` c=nd „poporul suveran“ \[i va exercita dreptul de a-[i alege reprezentan]ii. |n premier`, \n sistem
uninominal. La naiba cu listele \ntocmite de partide!

CV-urile trebuie trimise
pe adresa de e-mail a
redac]iei: ziua@ziua.ro,
cu men]iunea „angajare
reportaj“ sau „angajare
investiga]ii“
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|naintepr`znuirea scoaterii
Sfintei Cruci; Sf=ntul [i
Dreptul Evdochim; Sf. Iosif
din Arimateea (L`satul
secului pentru Postul
Adormirii Maicii Domnului)

3,5348 lei
2,2675 lei

1 leuna]ional`
edi]ia na]ional`
LUNI, 2008
14 IULIE 2008
edi]ia
JOI 31 IULIE
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Interviurile vor avea loc
luni 4 august, \ncep=nd
cu ora 12.00, la sediul
redac]iei din strada
Constantin Mille nr. 17,
sector 1 Bucure[ti

Exploateaz` politicienii electoral
inunda]iile?

DA: 89,13%
NU: 10,87 %

