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Mitic` minte
Na[u 
se delimiteaz`
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†) Izvorul T`m`duirilor.
Sf. Ierarhi Ilie Iorest [i Sava;
Iosif din Maramure[; Sf. Mc.
Sava; Cuv. Elisabeta (Har]i)

PAG. 10 EVENIMENT      2

FINAN}E 5

POLITIC~ 6

ACTUALITATE 7

EVENIMENT 2

BISTRO 14

Mitrea \ncalc` Omerta

Sunte]i de acord cu ac]iunea
„Opri]i Codurile“?

Dragomir 
\l vrea pe
Cr`ciunescu

Dumitru Dragomir, pre[e -
dintele LPF [i vice la FRF,
inten]ioneaz` ca la \ntrunirea
Comitetului Executiv de luni
s` propun` reinstalarea lui Ion
Cr`ciunescu \n fruntea comisiei
de arbitri, \n locul concitadinului
s`u Gheorghe Constantin, aflat
\n arest. Mitic` s-a aliat cu c=]iva
membri ai C. Ex., printre care,
surprinz`tor, Patri]iu Abrudan,
unul dintre fidelii lui Mircea
Sandu, cel care se [tie c` \l
detest` profund pe Cr`ciunescu.
La precedentul mandat al
v=lceanului, [edin]a CCA s-a
\ncheiat furtunos, culmin=nd cu
o tentativ` a Na[ului de a-l
lovi pe fostul arbitru cu scaunul
\n cap. Cr`ciunescu nu este deloc
tentat de o revenire la CCA,
\ntruc=t a declarat \n mai multe
r=nduri c` nu va mai lucra cu
Mircea Sandu. (C. DINU)

Universit`]i
p`tate
Ministerul Educa]iei [i
ARACIS \ncearc` s` bage 
sub pre[ gunoiul din
\nv`]`m=ntul superior scos 
la iveal` de Coali]ia pentru
Universit`]i Curate. 

Sterling t`iat`
la por]ie
Contractul prin care compa -
nia dispune de resursele din
Marea Neagr` va fi probabil
reziliat, urm=nd s` se revin`
la prevederile contractuale
din 1992, c=nd statul de]inea
45% din produc]ie. 

Voronin
umile[te Europa
Presta]ia reprezentantei pute -
rii comuniste de la Chi[in`u 
la Consiliul Europei, Eugenia
Chistrug`, a fost calificat`
drept o atitudine sfid`toare la
adresa oficialilor europeni. 

CSM verific`
dosarul Becali
Consiliul Superior al Magis -
traturii verific` recursul
declarat de George Becali
\mpotriva deciziei Judec` -
toriei Sectorului 1. 

Rom=nia 
a semnat cu FMI
}inta de deficit bugetar negociat`
cu FMI pentru al doilea trimestru 
al acestui an a fost stabilit` la 
14,5 miliarde de lei, cu 2,4 miliarde
lei peste nivelul convenit ini]ial,
potrivit ministrului Finan]elor,
Gheorghe Pogea.

Din Sovata-n
Santa Cruz
Un cet`]ean maghiaro-rom=n
crescut \n Ardeal, un maghiaro-
bolivian [i un irlandez au fost 
uci[i de poli]ia bolivian` \n cadrul
unei opera]iuni speciale. Ace[tia
luptau pentru autonomia unei
provincii din Bolivia. 

Stufat de miel
Dac` v-a mai r`mas carne 
de miel neconsumat` de la Pa[ti,
pute]i \ncerca urm` toa rea re]et`
propus` de Mara Constantin. 
Un preparat destul de u[or de
realizat, consistent [i care poate 
fi vedeta unei mese \n familie 
sau cu prietenii. 

Sorin RO{CA ST~NESCU

Cuibul a ajuns muzeu

ZIUA Cargo
GRATUIT 
pentru abona]i

NU RATA}I AST~ZI

„Arbitrii care au fost aresta]i nu ar mai trebui s` arbitreze niciodat`. Voi face lobby 
pentru ca ei s` nu fie condamna]i totu[i la \nchisoare“ - Gigi BECALI

|n cur=nd ZIUA v` prezint` 

Bisericu]ele 
din Guvern
Rudenia [i afacerile \i leag` 
str=ns pe politicienii Puterii

SPORT              8-9

Salarizarea
unic` \ncaier`
bugetarii

El nu d` nume, dar precizeaz`
institu]iile cu ajutorul c`rora se 
poart` lupta � „|n at=]ia ani, ele 
(n.r.- grupurile mafiote) au ajuns s`
controleze oameni politici din toate
partidele, oameni din poli]ie, din
procuratur` [i, din p`cate, din justi]ie“

� „Fiecare grup se lupt` s`-[i traseze
teritoriul [i s`-[i stabileasc` raportul
de for]e cu celelalte grupuri. S`
stabileasc` cine de cine ascult`“ 
� Kovesi, Predoiu, Adrian N`stase 
[i Ion Iliescu au refuzat s` comenteze
afirma]iile lui Mitrea � Liderul PSD

este cercetat \n trei dosare penale,
fiind trimis deja \n judecat` de 
c`tre DNA \ntr-unul dintre ele � De-a
lungul timpului, Mitrea s-a ocupat de
organizarea partidului [i a fost creierul
opera]iunilor „Telefoanele otr`vite“ 
[i „Cuibul din Kiseleff“ 

Liderul PSD denun]`, 

pe blogul personal, 

mafia care \ncearc` s` 

pun` m=na pe Rom=nia 

� Ca om din sistem, 

Miron Mitrea pune 

arest`rile, descinderile, 

anchet`rile [i destituirile 

din MAI pe seama 

„r`zboiului cumplit“ 

purtat de grupuri 

politico-economice 

cu leg`turi \n lumea 

interlop` [i fosta 

Securitate

{tirea subcutanat`

Codurile nu pot fi redactate
[i adoptate pe picior, f`r` 
o temeinic` dezbatere 
\n societatea civil` [i \n
Parlament. Mult timp, Traian
B`sescu s-a ascuns \n
spatele lui C`t`lin Predoiu.

Celebrul „Cuib de pas`re“
de la Jocurile Olimpice 
din China de anul trecut 
a fost transformat \n
muzeu. Nefolosit de la
\ncheierea JO, stadionul 
cu o capacitate de 80.000
de locuri cost` statul
chinez circa opt milioane 

de euro pe an pentru
\ntre]inerea sa. De la
deschiderea oficial` ca
muzeu, circa 20.000 
de turi[ti viziteaz` zilnic
arena olimpic`. Costul 
unui bilet de intrare este
de 120 de yuan (circa 
13 euro) de persoan`.  
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