
Mezalian]a

Recentul aranjament
realizat \ntre PRM [i PD-L
a [ocat opinia public`. {i
pe drept cuv=nt. Pentru
c`, din orice direc]ie am
privi, avem de-a face cu o
mezalian]`. O combina]ie
nepotrivit`. Prin care Emil
Boc \[i adjudec` un
partener care \l face 
de r=s. 

Sf. Mc. Vavila, 
Ep. Antiohiei; 
Sf. Prooroc Moise

Ion BARBU
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Monopolul impus de 
consor]iul Intact&RCS/RDS, 
de]in`tor al drepturilor tv
pentru Liga I - Realitatea, 
a st=rnit furia consumatorilor
de fotbal care au cerut 
sprijin Parlamentului, 
Pre[edin]iei [i Guvernului 
� Primul care s-a sesizat 
a fost pre[edintele Senatului
� Nicolae V`c`roiu 
a decis s` ia la puricat 
monopolul lui Voiculescu 
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Voiculescu \ncol]it
de microbi[ti

www.ziua.ro DA: 63,92%
NU: 36,08%2,4645 lei

3,5487 lei A pierdut imagine PD-L oferindu-i
vicepre[edin]ia Senatului lui Vadim?
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EVENIMENT

Handicap
grav, pescuit
gratis

Pensionarii, veteranii de
r`zboi [i persoanele cu
handicap grav vor
beneficia de gratuitate la
eliberarea permisului de
pescuit recreativ/sportiv,
\ncep=nd de anul viitor. 

|n schimb, elevii [i studen]ii,
precum [i persoanele cu handicap
u[or [i mediu vor pl`ti pentru
acela[i permis o tax` \n valoare
de 10 lei. |n r=ndul persoanelor
cu handicap grav se num`r`
cei care au nevoie \n permanen]̀
de asisten]` de specialitate
sau de asistent personal. De
anul viitor, potrivit unei decizii
a Guvernului, permisul de pescuit
sportiv va costa 30 lei, iar pentru
eliberarea permisului de pescuit
comercial va fi achitat` o tax`
de 50 lei. (C.S.)

EVENIMENT 4

El consider` c` peti]ia anti-GSPtv este o
problem` important`, drept pentru care a
trimis-o spre analiz` Comisiei de Sport din
Senat � Senatorul Dumitru Dragomir \i tri -
mite pe rom=ni s`-[i cumpere parabo lice 

� Politicienii critic` monopolul de]inut de
trustul lui Voiculescu [i consider` c` de
meciuri trebuie s` beneficieze toat` lumea 
� Posturile GSPtv pot fi recep]ionate prin
abonament doar de 5% din popula]ia care

nu [i-a instalat lighean la geam � Guvernul
poate pune cap`t [antajului prin declararea
meciurilor ca evenimente de importan]`
na]ional` [i poate obliga trustul Intact s`
asigure o recep]ie pentru 70% dintre români
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Un b`iat fotografiaz` o
cas` ce face parte din
proiectul „Lumea cu 
fundu-n sus“ . Casa se afl`
\n Germania [i are desti-

na]ie de muzeu. |n interior
toate lucrurile sunt
r`sturnate, iar vizitatorii,
de[i amuza]i, spun c` nu ar
putea locui niciodat` \n ea. 

Iranul ]intit 
prin Georgia
Tbilisi [i-a dat acordul pentru
folosirea aeroporturilor sale
\n atacarea Teheranului. SUA
ofer` un sprijin financiar de
un miliard de dolari republicii
caucaziene. 

Adop]ii [i mai
complicate
Procesul de adop]ie a unui
copil \n Rom=nia este unul
anevoios. Printr-o Ordonan]`
de Urgen]` adoptat` ieri,
Executivul a modificat [i
completat Legea 273/2004
privind regimul juridic al
adop]iei. 

N`stase l`sat \n
ofsaid de Mitrea
Miron Mitrea [i-a prezentat
demisia din Camera
Deputa]ilor pentru a se pune
la dispozi]ia procurorilor.
Gestul deputatului social-
democrat \l las` \n ofsaid pe
colegul s`u, Adrian N`stase,
care s-a ascuns \n spatele
votului deputa]ilor pentru a
bloca \nceperea urm`ririi
penale \n cazul s`u. 

FIFA: 
Timi[oara -6
Comisia de Disciplin` a
FIFA a somat FRF s`
depuncteze gruparea lui
Iancu, deoarece aceasta nu
a aplicat integral decizia
Tribunalului de Arbitraj
Sportiv de la Lausanne, din
25 aprilie 2008.

}arul Putin
Premierul rus, Vladimir Putin,
este cea mai influent`
personalitate a momentului,
conform clasamentului anual
realizat de „Vanity Fair“.
Puternicul politician rus a
reu[it s` devanseze alte 99 
de persoane publice
importante. 
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Lumea cu fundu-n sus 
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Taxa auto
desfiin]at` 
\n Senat


