
Niciun
control la
ascult`ri

Isteria na]ional` a
telefoanelor ascultate s-a
reaprins odat` cu intrarea \n
vigoare a Legii nr. 298/2008,
care \i oblig` pe operatorii de
telefonie [i servicii de internet
s` stocheze timp de [ase luni
datele referitoare la comuni -
ca]ii. Cic` doar datele despre
c=nd s-a apelat, de unde, 
de cine [i c=t s-a vorbit - 
nu [i con]inutul acestora. 
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R`zvan SAVALIUC

BGS a cerut falimentul 

clubului lui Gigi Becali 

pentru c` acesta refuz` de 

doi ani s` achite o datorie 

de 183.529 de lei � Firma 

care l-a p`zit pe latifundiarul 

din Pipera [i stadionul 

vrea s` vin` peste el 

cu executorii � „O s` se 

sting` litigiul. Este vorba 

despre o datorie contestat` 

de noi, adic` o factur` 

umflat`“, a spus Becali 

� El a mai ad`ugat 

c` pe viitor vor fi probleme
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Copil cu
dou` capete 

Un copil cu dou` capete
[i cu malforma]ii extrem de
grave s-a n`scut mort la Mater -
nitatea din Oradea, dup` ce
medicul ginecolog care a
supravegheat-o pe femeia gravid`
a informat-o \n timpul sarcinii
c` va avea gemeni. „Copilul,
un b`iat, s-a n`scut mort. Avea
dou` capete lipite de torace.
Nu avea nici pl`m=ni, inima
era [i ea deformat`. Nu avea
cum s` supravie]uiasc`“, a spus
Valeria Filip, directorul medical
al maternit`]ii. „Familia poate
s` depun` o sesizare \n cazul
\n care \l suspecteaz̀  de malpraxis
pe medicul ginecolog care a
supravegheat gravida. Chiar [i
\n lipsa unei sesiz`ri, cert este
c` vom verifica s` vedem ce
s-a \nt=mplat“, a declarat dr.
Ovidiu Burt`, pre[edintele Co -
legiului Medicilor Bihor, citat
de Mediafax. (A.N.P.)

ACTUALITATE 4

„Nu o s` risc averea familiei 
[i a copiilor pentru Steaua. 
La 1 ianuarie 2010, tragem linie [i
adun`m. Ori putem s` mergem mai
departe, ori cheia. Acum am bani“,
sus]ine patronul echipei din
Ghencea � Avocatul Clubului 

a declarat c` habar n-avea de
acest litigiu � Pre[edintele Stelei,
Valeriu Arg`seal`, afirm` c` echipa
va pl`ti doar ce a fost facturat
„corect“ de c`tre firma reclamant`,
acuz=nd-o c` a „umflat“
cheltuielile � Bogdan Oprea,

patronul BGS, declar` 
c` s-a \n]eles cu Becali, dar
Arg`seal` nu vrea s` fac` plata
� Zm`r`ndescu, a c`rui firm` de
paz` a luat locul BGS, \l acuz` pe
Oprea de \nscenarea incidentelor 
de la meciul Steaua - FC Timi[oara

Guvernul Boc
acum un pic
mai mic

VINERI, 23 IANUARIE 2009

„Eu am fost flatat s` trec \n revist` garda de onoare. 
Nu era pentru mine, dar [ti]i cum e \n via]`. De ce nu?!“ - Mircea GEOAN~
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Sf. Ier. Mc. Clement
al Ancirei; Sf. Mc.
Agatanghel; Sf. P`rin]i de
la Sinodul VI ecumenic;
Sf. Ier. Paulin de Nola

PAG. 10

Muzicianul francez Daniel
Cuiller a interpretat ieri
pentru prima dat` partitura
muzical` descoperit` anul
trecut \n arhiva Mediatecii din
Nantes. Compozi]ia muzical`,
apar]inând lui Mozart, având
m`rimea unei pagini de caiet,

provine de la colec]ionarul 
[i pictorul Pierre-Antoine
Labouchere, care a tr`it \n
secolul al XIX-lea \n Fran]a [i
a fost autentificat` la sf=r[itul
anului trecut de c`tre un
cercet`tor de la Institutul
Mozarteum din Salzburg. 
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V` sim]i]i amenin]a]i de 
Legea 298 privind interceptarea

coresponden]ei electronice?

Valizele fotbalului (XI)

Omul 
cu Steagul
Azi, Ioan Neculaie. 
Urmeaz` Jean de la Bistri]a SPORT                          9

Felix ne t=r`[te 
la CEDO
A doua na]ionalizare, preg`tit` 
de Dan Voiculescu, va m`ri num`rul de
condamn`ri la Curtea de la Strasbourg
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Port`reii la poarta Stelei
Violen]e
animate 
Potrivit unui studiu al CNA,
posturile de desene animate
difuzeaz`, \n medie, 20 de
acte de violen]` pe or` de
emisie, iar cele informative 
[i generaliste doar 14, arat`
realizatorii studiului. Cea mai
difuzat` violen]` este 
cea de tip fizic. 

Opt pentru
Proprietatea
Alegerea administratorului
pentru Fondul Proprietatea
(FP) a intrat \n linie dreapt`.  
Ieri, companiile interesate au
depus ofertele, urm=nd 
ca, p=n` la alegerea final`,
candida]ii s` mai treac` 
prin \nc` dou` etape. 

Chi[in`ul nu ne
vrea avocat 
Ministrul de Externe Cristian
Diaconescu [i omologul s`u
din Republica Moldova au
decis accelerarea Tratatului 
de baz`. Stratan a dat din
nou peste nas Bucure[ tiului,
sus]in=nd c` autori t`]ile 
de la Chi[in`u nu au nevoie
de Rom=nia pe post de
intermediar \n cadrul UE. 

Filé de
pangasius
Pe[tele este un aliment
excelent pentru persoanele
care vor sa piard` \n
greutate, din trei motive: are
carne slab` cu pu]ine calorii,
este o important` surs` de
proteine [i con]ine omega 3.
A[adar, carnea de pe[te 
este alimentul perfect pentru
perioadele de diet`. 

Provocare
furtunoas`
„Furtuna“ lui William
Shakespeare a fost jucat`
asear` la Teatrul Mic 
\n premier`. Regizoarea
C`t`lina Buzoianu, care 
a avut amabilitatea s` ne
acorde un scurt interviu,
abordeaz` un text clasic,
socotit o piatr` de \ncercare
pentru regizori. 
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