
Urm`ri]i-l pe
Vanghelie

Fascinat` de tr`s`turile
histrionice [i agramatismele
tipice primarului de la 5,
lumea trateaz` superficial
portretul personajului. Spui
Vanghelie, te g=nde[ti
imediat la conjugarea lui „a
fi“, la „almanahe“, la „care
este“ [i la multe alte clipe
antologice tr`ite cu maestrul
„Marean“ la televizor.
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Ovidiu BANCHE{

Curtea Interna]ional` de Justi]ie a dat c=[tig 
de cauz` Rom=niei \n procesul cu Ucraina 
[i ne-a atribuit 9700 de kilometri p`tra]i cu 12 
milioane de tone de petrol [i 70 de miliarde 
de metri cubi de gaz � Pentru judec`tori, Insula 
{erpilor r`m=ne doar o st=nc`, de[i Kievul 
pretinde c` i s-a recunoscut statutul de insul` 
� Hot`r=rea este definitiv` [i executorie 
� Guvernul va elabora o strategie de scoatere 
la licita]ie interna]ional` a aurului negru 
c`zut din cer � Reuters a anun]at, la c=teva 
ore dup` verdictul de la Haga, c` gigan]ii 
Total, Royal Dutch Shell, BP, dar [i OMV 
[i-au manifestat interesul pentru prospectarea 
[i extrac]ia ]i]eiului [i a gazului 
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B`t`lie 
la Cluj

Suporterii de la Universitatea
Cluj i-au atacat pe cei de la
CFR ieri dup`-amiaz`, la finalul
unei partide amicale pe care
campionii au sus]inut-o \mpotriva
lui FC Bihor. Cei circa 50 de
agresori au aruncat \n rivali cu
pietre [i cu fumigene dup`
\ncheierea meciului disputat \n
Gruia, iar for]ele de ordine
au intervenit rapid, oper=nd 20
de re]ineri de persoane. Purt̀ torul
de cuv=nt al IPJ Cluj, Raluca
Seucan, a anun]at c` se \ncearc`
identificarea celorlal]i atacatori,
\n baza \nregistr`rilor video de
la un mall din apropiere.
Suporterii celor dou` cluburi
rivale au mai avut ciocniri
violente [i \n mai anul trecut,
\naintea \nfrunt`rii directe
din Liga I, iar trei fani ai lui
„U“ au fost trimi[i \n judecat`
pentru agresarea cameramanului
Jandarmeriei. (B.G.)

EVENIMENT 2

{efii Agen]iei Na]ionale pentru Resurse
Minerale au declarat c` delimitarea
suprafe]ei rom=ne[ti se va face \n
perimetre de c=te 1000 de kilometri
p`tra]i ce urmeaz` a fi concesionate 
� |ntregul proces ar putea dura ani 

� Exploatarea z`c`mintelor marine este
de cinci ori mai scump` dec=t a celor
terestre � Procesul dintre Rom=nia [i
Ucraina dureaz` de 4 ani, 4 luni [i 18 zile
� Diferendul platoului continental a fost
negociat timp de 20 de ani cu URSS [i

[ase ani, \n 34 de runde, cu Kievul 
� Victoria Rom=niei apar]ine [i echipei
conduse de Bogdan Aurescu, agentul
]`rii noastre la Haga � Pre[edintele
B`sescu a declarat c` este \n primul r=nd
o victorie a Ministerului de Externe

Abramburica
se \ntoarce

MIERCURI, 4 FEBRUARIE 2009

„Probabil \n Guvernul Boc s-a inventat mandatul de dou` s`pt`m=ni la Interne, astfel \nc=t 
p=n` la sf=r[itul guvern`rii to]i membrii PSD s` devin` mini[tri“ - Ludovic ORBAN
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Cuv. Isidor Pelusiotul;

Sf. Sfin]it Mc. Avramie

(Post)
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Demisia lui Liviu Dragnea
din fruntea Ministerului
Administra]iei [i Internelor
ascunde \n fapt luptele
intestine dintre diferitele
tabere ale PSD care \[i
disput` suprema]ia \n partid.

Vanghelie nu renun]` la
oamenii s`i de \ncredere:
Ionel Georgescu la [efia
fostului serviciu „doi [i-un
sfert“ [i nici la Mincu
Silvestru pentru pozi]ia 
de secretar de stat. 
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Este Gorbunov criminalul
de la casa de schimb din Bra[ov?

Am \nvins la Haga. 
Cum \mp`r]im potul?

Cere]i m=ine

suplimentul 
ZIUA TV
GRATUIT

Valizele fotbalului

Na[u f`r` na[
Mircea Sandu conduce FRF, dovedindu-se
imun la orice tentativ` de detronare.
Urmeaz` Gigi Ne]oiu

SPORT                            11

Dragnea 
l-a v=ndut pe Geoan`

Stric`ciunile
limbii
Ileana Vulpescu, autorul
cunoscutului roman „Arta
conversa]iei“, crede c` un
scriitor nu poate pretinde c`
ar de]ine adev`rul absolut [i
c` p`rerile lui ar fi infailibile,
ci doar un obser vator [i un
comentator al vie]ii. 

Salvarea
Bucure[tiului
Un proiect revolu]ionar \n
domeniul infrastructurii Capi -
talei a[teapt` de doi ani sem -
ne de voin]` politic`. Deblo -
ca rea circula]iei \n ora[, dez -
voltarea strategic` zonal` [i
schimbarea mentalit`]ii sunt
mize [i tenta]ii majore. Pro -
iectul se nume[te TER, adic`
Tren Expres Regional. 

GSP-ul lui Felix 
\ncalc` legea 
Adev`rul Holding acuz`
Gazeta Sporturilor c`, prin
promovarea concursului
„Meciul pentru 1 Milion de
euro“, realizeaz` publicitate
\n[el`toare, face publicitate
comparativ` [i concuren]`
neloial` fa]` de concursul
„Clickmania“. 

Bugetul 
la Parlament
Premierul Emil Boc a anun]at,
dup` \nt=lnirea de c=teva ore
de luni, cu sindicatele [i
patronatele, c` Proiectul de
Buget pentru 2009 este
definitivat [i va fi depus la
Parlament. Blocul Na]ional
Sindical nu este de acord 
cu proiectul. 

Schimba]i
Codurile!
Codurile penal [i de
procedur` sunt de fapt
manuale pentru eliberarea
de]inu]ilor pericu lo[i. ZIUA
cere modificarea \n regim 
de urgen]` a legilor care
favorizeaz` criminalii.
Pre[edintele a soli citat
modificarea lor prin 
asumarea r`spunderii
guvernamentale.
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