
Comisarul rom=n
[i multilingvismul

}inutului
Secuiesc

Trebuie odat` \n]eles c`
Rom=nia nu mai trebuie s`
fie cobaiul pe care se fac
diverse tipuri de experi -
mente pentru viitoare po -
litici europene sau pentru a
se justifica ni[te cam panii
politice din ]`rile UE. 

S Pomenirea celor
adormi]i; Sf. Doctori 
f`r` de argin]i Cosma 
[i Damian din Asia Mic`
D Duminica a 22-a 
dup` Rusalii (Luca 5)
Sfin]ii Mucenici Achindin,
Pigasie, Aftonie, 
Elpidifor [i Agapie
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Cristian UNTEANU

Inspectorii Agen]iei Na]ionale 
de Integritate \l suspecteaz` 
pe Dan Voiculescu c` nu [i-a declarat 
o serie de bunuri [i conturi bancare 
� {eful PC este verificat la averea 
ciudat de redus` \n compara]ie 
cu amploarea afacerilor 
\n care a fost implicat � El este 
cercetat [i de c`tre DNA \n 
dou` dosare penale, despre care 
ZIUA a scris pe larg � Primul prive[te 
modul fraudulos \n care a fost 
privatizat Institutul de Cercet`ri 
Alimentare, cump`rat de imperiul 
Grivco al lui Voiculescu la un pre] 
de 75,5 ori mai mic dec=t valoarea 
de pia]` � Felix este acuzat 
\n acest dosar de trafic de influen]`, 
fapt` asimilat` corup]iei 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

ANI c`lare pe Felix

www.ziua.ro DA: 36,80%
NU: 63,20%2,8758 lei

3,6610 lei Vor renun]a sindicatele la greve \n
urma apelului pre[edintelui B`sescu?

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4378 20 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`     Director general publishing: Mihai P=l[u

A ap`rut
Unu

Ziarul generalist Unu, editat de
compania Red & White Media,
care face parte din grupul de firme
Romconstruct, condus de omul de
afaceri Vasile Turcu, a fost lansat,
ieri, pe pia]`, \n format de 24
de pagini, full-color, format broadsheet,
cu dou` caiete, la pre]ul de un
leu. La conducerea Unu se afl`
R`zvan Mateescu, din pozi]ia de
director general, [i Adrian P t̀ru[c ,̀
\n func]ia de redactor-[ef, \n timp
ce R`svan Moldoveanu [i Bogdan
Comaroni vor fi redactori-[efi
adjunc]i. Secretarul general de
redac]ie va fi Sorin Avram. „Avem
at=tea informa]ii pe pia]` \nc=t
cred c` e nevoie de o selec]ie a
ei \n beneficiul cet̀ ]eanului. |ncerc̀ m
s` g`sim o ni[` prin care s` nu
ne mai impunem s` avem primatul
asupra informa]iei pure, ci s`
vedem ce efect au anumite su -
biecte asupra cet̀ ]enilor“, a declarat
Adrian P`tru[c`, redactorul-[ef
al publica]iei. (F.B.)

CERE}I AST~ZI

Al doilea dosar este cel al afacerii „Loteria
2“, \n care procurorii cerceteaz` opera]iuni
de sp`lare de bani care au ajuns \n 
conturile familiei Voiculescu � Inspectorii

de integritate au luat la puricat [i averea
avocatei Alice Dr`ghici, reprezentanta 
PC \n Consiliul Na]ional de Integritate 
� Dr`ghici a fost amendat` cu 500 de lei,

\n urma unor articole din ZIUA care 
avertizau c` reprezentantul lui Voiculescu
\n forul de conducere al ANI nu [i-a
declarat averea \n condi]iile cerute de lege
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Steli[tii 
\n Groap`

B`rba]i costuma]i \n pui de g`in` danseaz` pe trotuarul
din fa]a Bursei de Valori din New York cu ocazia zilei de
Halloween, s`rb`torit` interna]ional pe 31 octombrie. 
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„Chiar dac` feciorul meu candideaz` din partea PNL, eu nu pot s`-l lovesc. 
C=nd voi muri, el \mi va \nchide ochii, nu altcineva“ - Constantin SIMIRAD

Altfel
Dac` pentru petrecerea
timpului liber la chefuri, 
clu buri, film, exist` 
mate ri a le care ofer` un
ghid com  plet \n acest sens,
iat` c` a fost lansat un
portal (www.cepotface.ro)
unde se g`sesc informa]ii 
[i pentru cei interesa]i 
de altfel de activit`]i. 

Na[ul 
premierilor
Pre[edintele B`ses cu
transmite electoratului [i
partidelor care s-au gr`bit
s`-[i anun]e poten ]ialii
premieri c` dreptul 
de desemnare a [efului
Executivului \i revine. 

Bona, co[marul
m`micilor
P`rin]ii cu venituri medii 
din Rom=nia nu au nicio
solu]ie pentru cre[terea 
de cen t` a pruncilor. Dac`
aleg s` stea acas` \[i pot
pierde locul de munc`,
dac` apeleaz` la o m`mi c`
de serviciu plodul risc` s`
fie torturat sau t=mpit. 

Grev` peste
B`sescu
Cele patru federa]ii 
sindi cale din \nv`]`m=nt 
s-au declarat neclinti]i
\n decizia de a declan[a
grev` gene ral`, chiar [i
dup` apelul pre[edintelui
Traian B`ses cu, de
am=nare a protestelor. 
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Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

Supliment   gratuit   al   ziarului   ZIUA          anul XI        num`rul   533       sâmb`t`   2 noiembrie   2008        redactor  -  [ef:   George   DAMIAN

Lingvistic` român` 4 Unirea cu România 8„Basarabia este româneasc`“ 6

Halloween pe Wall Street
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Cititorii no[tri 
din Moldova

vor avea

pagini
dedicate
lor

|n cur=nd 
8|nt=lnirile ZIUA

Cristian Preda despre
mediocritatea lumii politice

Citi]i luni
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