
Condamnat 
la moarte

|n edi]ia de ast`zi a ziarului
ZIUA, Departamentul de
Investiga]ii public` un
material cutremur`tor.
Despre un rom=n
condamnat la moarte 
de un tribunal militar, 
\n 1973. Numele s`u 
este Constantin R`u]`.
Savant care a lucrat mul]i
ani de zile pentu NASA.

† Sf. M. Mc., întocmai 

cu apostolii, Tecla; 

Cuv. Coprie (Post)
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Senatul a secretizat 
toate documentele 
pe baza c`rora a 
dat aviz de \ncepere 
a urm`rii penale 
\mpotriva fostului 
ministru PC al 
Economiei 
� |n lipsa 
originalelor, 
arhivate de Senat, 
procurorii nu mai 
pot continua 
ancheta \n cazul 
lui Codru] {ere[
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Senatorii au furat
dosarul spionilor

www.ziua.ro DA: 30,82%
NU: 69,18%2,4812 lei

3,6596 lei Vom vota pân` la urm` tot liste de
candida]i la alegerile parlamentare?

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4345 20 pagini 1 leu edi]ia na]ional`       Director general publishing: Mihai P=l[u

Campanie
cu banii
pe mas` 
Candida]ii la Parlament
trebuie s` pl`teasc`
pentru a participa la
emisiunile [i dezbaterile
electorale organizate de
posturile tv [i radio
private, a anun]at ieri
pre[edintele Consiliului
Na]ional al Audiovizualului
(CNA), R`svan Popescu,
men]ion=nd c`, pentru
prima dat`, campania
electoral` \n audiovizual se
va desf`[ura „pe bani“.
„Posturile vor stabili tarife
unice pentru to]i
candida]ii, pe unitate de
timp [i emisiune“, a
precizat, potrivit Mediafax,
[eful CNA. (O.B.)

EVENIMENT 3

Hot`r=rea semnat  ̀de V`c`roiu con]ine un
fals: anume c  ̀toate cele 70 de volume
erau formate din copii, iar originalele au
r`mas la organele de anchet  ̀� Parchetul
General sus]ine c  ̀dosarul trimis la Senat

con]ine chiar documentele cauzei, 
pentru c  ̀a[a cere legea � Procurorul
General Codru]a Kovesi i-a solicitat, acum
zece zile, lui Nicolae V`c`roiu \napoierea
dosarului � Senatul trebuie s  ̀adopte

acum o nou  ̀Hot`r=re, de desecretizare 
a documentelor pe care le-a secretizat,
bloc=nd ancheta \n cazul fostului ministru
PC al Economiei, acuzat de tr`dare 
[i subminare a economiei na]ionale

Bulgarii mai
tari la corup]ie
Potrivit raportului 
Trans parency International
privind indicele de
percep]ie al corup ]iei,
Rom=nia ocup` locul 
doi \n clasamentul celor 
mai corupte ]`ri 
din UE, \n 2008. 

S`n`tatea s-a
pus pe Munc`
Premierul a anun]at ieri 
c` P`curaru a demisionat.
El fusese suspendat din
func]ie de pre[edinte.
Nicol`escu, de la S`n`tate,
va prelua [i portofoliul
Muncii. 

Uninominalul
d` azi test
Procesul deschis de PRM
\mpotriva Hot`r=rii Guver -
nului privind delimitarea co -
legiilor uninominale pentru
alegerea Camerei Depu -
ta]ilor [i a Senatului \ncepe
ast`zi la Curtea de Apel. 

Urziceniul 
]ip` iar
Craiova a schimbat 
liderul \n Liga I \nving=nd
duminic` sear`, la 
Urziceni, pe Unirea, 
cu 2-1, dup` ce a fost
condus`, dar ambele
tabere au avut 
ceva de repro[at
arbitrajului. 

T`riceanu
\ngra[` rechinii
din Voluntari
Guvernul va cump`ra
p`m=nt cu 500 de euro
metrul p`trat pentru
autostrada Bucure[ti-
Bra[ov. Pre]ul zonei este
de cel mult 300 de euro. 
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Ultimul
condamnat 
la moarte

La Johannesburg a fost prezentat leopardul Zakumi -
mascota Campionatului Mondial de Fotbal din 
2010, din Africa de Sud. Numele mascotei se traduce
astfel: „ZA“ este acronimul Africii de Sud, iar 
„KUMI“ \nseamn` zece \n mai multe limbi africane. 
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MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE 2008
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Cere]i azi!
suplimentul gratuit

ZIUA ARMELOR

supliment GRATUIT al cotidianului ZIUA
miercuri 24 septembrie 2008

www.ziua.ro    

ZIUA ARMELOR

2244--2266   sseepptteemmbbrriiee   22000088,,    RROOMMAAEERROO   BB`̀nneeaassaaExpozi]ie de ap`rare, securitate na]ional`,securitate privat` [i industrie aeronautic`

miliarde
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pentru
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Nu rata]i!
suplimentul gratuit 

Profit.net
Apare vineri, 26 septembrie

„Parlamentul de la Bucure[ti a \ncurajat apari]ia unor legi care favorizeaz` 
interesele private [i comerciale ale politicienilor“ -  ziarul german „Handelsblatt“

Zakumi - mascota
Mondialului din 2010
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