
Gaza: 
al doilea

front

Temerea c` r`zboiul din
Gaza s-ar putea extinde s-a
ade verit odat` cu rachetele
trase din sudul Libanului
\nspre Israel [i, mai mult [i
mai grav dec=t at=t, odat`
cu anun]ul de r`zbunare
iminent` pe care l-a 
transmis Hassan Nasrallah,
liderul Hezbollah. 
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R`zboiul bugetar 

declan[at de Ordonan]a 

Boc, care interzice cumulul 

salariului de stat cu pensia, 

va fi tran[at de judec`torii 
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� Ioan Muraru consider` 

c` OUG 203 \ncalc` 

dreptul la munc`, dreptul 
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desfiin]a un drept c=[tigat 
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Porno S.O.S.

Doi reprezentan]i ai
industriei pornografiei
americane, inclusiv
cunoscutul Larry Flynt, au
cerut Congresului SUA s`
aloce sectorului un ajutor
\n valoare de cinci miliarde
de dolari, informeaz` AFP. 

Larry Flynt, fondatorul revistei
Hustler, [i Joe Francis, produc t̀or
de filme pentru adul]i, au solicitat
Congresului american, prin
intermediul unui document,
punerea la punct a unui plan
de salvare pentru industria
pornografiei, asem`n t̀or cu acela
elaborat pentru industria auto.
Flynt [i Francis spun c` industria
de profil nu a intrat \nc` \n
criz`, dar c` ajutorul statului
este solicitat pentru a se evita
aceast` situa]ie. „Americanii
se pot descurca f`r` ma[in`,
dar f`r` sex nu“, a concluzionat
Larry Flynt. (F.B.)
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Ordonan]a contravine [i prevederilor
Constitu]iei, care stabile[te c` statul
are obliga]ia de a crea condi]iile 
necesare pentru cre[terea calit`]ii vie]ii 
� B`sescu declar` \ns` c` Ordonan]a
respect` Constitu]ia � „A[a arat`
democra]ia, f`r` excep]ii. {tiu c` e 
deranjant, c` ne-am obi[nuit s` fim
clien]ii excep]iilor“, a spus B`sescu 

� Cu toate acestea, [eful statului este
convins c` „se va izb`vi victorios, 
probabil, excep]ia, dar este prima 
reglementare care nu creeaz` articol cu
excep]ie [i a \nfuriat pe toat` lumea“ 
� Pre[edintele a subliniat c` „dac` va 
fi nevoie, se va g`si solu]ia promov`rii,
prin alte formule legislative, a acestui
obiectiv“ � Liberalii au s`rit [i ei \n

barca contestatarilor, apostrof=ndu-l
imperativ pe Avocatul Poporului, \n
ap`rarea actorilor, medicilor, 
asisten]ilor maternali [i a altor categorii
cu pensii modeste � Norica Nicolai 
i-a uitat \ns` pe poli]i[tii, magistra]ii,
militarii [i diploma]ii care lucreaz` tot la
stat [i beneficiaz` [i de pensii speciale
cu mult peste limita  bunului sim]

Fantoma lui
Uhrin la Cluj

VINERI, 9 IANUARIE 2009

„Cred c`, printre fotbali[ti, nu exist` homosexuali. |n 40 de ani de carier` nu am \nt=lnit niciunul [i
nimeni nu mi-a vorbit de acest lucru“ - Marcello LIPPI, selec]ionerul Italiei 

Acord \n criza
gazelor
Ucraina a acceptat observa -
tori UE la conducte, una
dintre condi]iile Rusiei pentru
reluarea livr`rilor. Robinetul
se va deschide dup` ce
Kievul va achita [i datoriile
pretinse de Moscova. De
asemenea, Ucraina a anun]at
c` garanteaz` tranzitul gaze -
lor ruse[ti dac` Gazprom reia
livr`rile c`tre Europa.

C`lare pe CSM
Pre[edintele Traian B`sescu
a calificat, la [edin]a de
bilan] a Consiliului Superior al
Magistraturii, ca „intolerabil“
faptul c` magistra]ii [i-au
acordat, prin hot`r=ri
judec`tore[ti, sporuri [i
salarii duble. |n schimb,
pre[edintele CSM, Lidia
B`rbulescu, s-a pl=ns c` nu
sunt destui magistra]i. 

Atac din Liban
Cea de-a 13-a zi de r`zboi a
\nceput cu o salv` de patru
katiu[e trase din sudul
Libanului asupra unor a[ez`ri
din Galileea, ceea ce a dus la
riposta Tel Avivului. Deschi -
derea unui nou front \n nordul
]`rii ar complica enorm situ a -
]ia \n Orientul Mijlociu. 

File de pe[te
umplut
Dup` excesele aproape
tradi]ionale la care mai 
tot rom=nul se ded` cu
ocazia s`rb`torilor, luna
ianuarie „se cere“ spre
m=nc`ruri mai u[oare, 
menite s` dea organismului
timp s` se refac`. 

Politic` 
de Oscar
Filmele cu teme politice,
printre care se num`r`
„Milk“, „Frost/Nixon“ [i „Che“
domin` cursa de anul acesta
pentru nominaliz`ri la
premiile Academiei ameri -
cane de film, care vor fi
anun ]ate pe 22 ianuarie, in -
for meaz` surse Mediafax. 
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Sf. Mc. Polieuct 

din Melitina Armeniei
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Va modifica Guvernul ordonan]a 
care interzice cumularea pensiei 

cu salariul \n sistemul bugetar?

St`nculescu 
\ncinge Armata
Colonelul Ion Petrescu, [eful oficiosului
armatei, a fost debarcat de secretarul de stat
liberal dup` ce a cerut gra]ierea generalului 
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Zeci de motocicli[ti din
Nigeria au fost aresta]i
pentru c` purtau pe cap, \n
loc de c`[ti de protec]ie,
dovleci, oale de buc`t`rie
sau cauciucuri, informeaz`
The Telegraph. O nou` lege,
care a intrat \n vigoare de la
1 ianuarie, prevede ca cei
ce conduc a[a-numitele
okade - motociclete taxiuri -

[i pasagerii lor s` poarte pe
cap c`[ti de protec]ie.
Motocicli[tii, \ns`, sunt de
p`rere c` noile c`[ti sunt
prea scumpe [i prefer` s`
foloseasc` dovleci scobi]i,
coji uscate de fructe, tig`i
[i oale legate cu o sfoar`
sub b`rbie sau cauciucuri
de la ro]i vechi de
automobile. 
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