
Palma 
pentru

injusti]ie

OPINII 17

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu 3   num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

www.ziua.ro DA: 67,06 %
NU: 32,94 %3,2055 lei

4,2380 lei

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4521    20 + 4 pagini 1 leu edi]ia na]ional`       Director general: Mihai P=l[u

ACTUALITATE 5

Aten]ie, 
grip` porcin`!
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Sf. Ier. Mc. Simeon al
Ierusalimului, ruda Domnului
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Falimentarul Felix

Risc` Rom=nia blocarea fondurilor pe
care ar trebui s` le primeasc` de la UE?

Se \ntrerupe
aerul
respirabil

|n Bucure[ti, pe 5 mai, 
se va \ntrerupe aerul
respirabil timp de trei
minute, din cauza unor
lucr`ri la sistemul de
ventilare urban`. 

Potrivit Regiei Autonome a
Aerului Respirabil \ntreruperea
aerului respirabil va avea loc
\ncep=nd cu ora 14.00 [i va dura
trei minute. Cet̀ ]enii  sunt ruga]i
s`-[i ]in` respira]ia \n perioada
anun]at`, se spune \ntr-un
comunicat de pres`. |n realitate,
este vorba de campania de
educare [i sensibilizare a opiniei
publice, cu titlul „Astmul poate
fi controlat“, ac]iune ce \ncepe
azi \n Capital`, prin distribuirea
de pliante [i lipirea de afi[e
informative. (C.P.)

Regl`ri 
\n poli]ie
Imagini trans mise de un post
TV arat` cum o persoan`
\mbr`cat` \n civil \l love[te cu
picio rul \n piept pe Eugen
Preda, cel care fusese acuzat
c` ar fi provocat scandalul de
la Mall Plaza Romania. 

Preziden]iabilii
curteaz` UDMR
La deschiderea Congresului
UDMR de la Cluj, s-au \nghe -
suit s` participe [eful sta tului,
liderul PDL Emil Boc, al PNL
Crin Antonescu [i pesedistul
Viorel Hrebenciuc. 

V=nt din pupa
pentru Dinamo
Jongl=nd cu articole de regu -
lament contradictorii, FRF 
a mai provocat un scandal
absurd. Comisia de Disciplin`
a decis ca semifi nala 
Dinamo - FC Timi[oara s` se
dispute f`r` spectatori. 

Poligon militar
cucerit
Dup` semnarea acordului
româno-american privind
Poligonul militar de la
Babadag, terenurile 
din zon` au ajuns ]inta
rechinilor imobiliari.

Cutremurul 
a blocat telefonia
Cutremurul de s=mb`t` seara a
amintit rom=nilor c` zona Vrancea
le poate provoca multe dureri de
cap. Autorit`]ile au constatat 
c` re]elele de comunica]ii n-au
mai f`cut fa]` num`rului mare 
de apeluri telefonice, sistemele
blo c=n du-se timp de o or`. 

M`cel \n plin`
strad`
Doi b`rba]i - tat` [i fiu - au fost
b`tu]i [i \njunghia]i, s=mb`t`
dup`-amiaz`, \n apropierea unui
bloc din Gala]i, de un grup de
[ase-[apte persoane. Potrivit
martorilor, atacatorii au cobor=t
dintr-o ma[in`, \narma]i cu un
pistol, b=te [i cu]ite. 

„iPhone Killer“
LG a adus [i \n România modelul
de telefon preg`tit pentru 2009,
do rind s` ofere o experien]` audio
video inovatoare [i func]ii mul ti -
media de ultim` genera]ie, cu aju -
to rul unei interfe]e intuitive 3D. 

|nainte de a fi sanc]ionat`
printr-un oprobriu interna ]io -
nal, \n mod violent ori voalat,
de c`tre Consiliul Europei,
Rom=nia prime[te un vot de
blam de la propriii cet`]eni.
Pentru injusti]ie. Pentru
Justi]ia ineficient` [i str=mb`. 

Sorin RO{CA STåNESCU

|n Alba Iulia au avut loc pe 
24 [i 25 aprilie Zilele Cet`]ii
Bastionare „Alba Carolina“.
Evenimentul a marcat dou`
premiere: \nscrierea Cet`]ii
\n circuitul turistic na]ional 
[i inaugurarea primului
ceremonial de schimbare 
a g`rzii pe podul mobil de la

Poarta a III-a a Cet`]ii. Garda
va fi compus` din infanteri[ti
[i cavaleri[ti, care \n fiecare
zi la orele amiezii vor
participa la acest ritual 
care se dore[te a fi unul
dintre momentele cheie de la
care n-ar trebui s` lipseasc`
nici un turist.

ZIUA
Turistic`
supliment GRATUIT

Nu rata]i mâine

„Virusul porcin este mai adaptat pentru \mboln`virea uman` dec=t cel aviar“ 
Geza MOLNAR, consilierul ministrului S`n`t`]ii

|n cur=nd ZIUA v` prezint` 

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

ACTUALITATE      4

Comuni[tii se ascund
de investigatorii UE
Parlamentul European cerceteaz`
acuza]iile de fraudare a alegerilor [i de
rele tratamente aplicate protestatarilor 
din Republica Moldova

3
EVENIMENT

Concret, [eful conservatorilor [i
vicepre[edintele Senatului [i-ar dori
s` scape, pe motiv de monopol, de

contractul cu Liga I, pe care nu-l
poate onora � Apoi, ca [i cum nimic
nu s-ar fi \nt=mplat, Voiculescu vrea

s` apar` din nou la licita]ia privind
drepturile de televizare a Ligii I pe
care s-o c=[tige la pre] mic, de criz` 

Pentru c` nu mai are bani, dup` ce a pierdut 34 
de milioane de euro din proasta administrare 
a transmisiilor meciurilor de fotbal din Liga I, Dan 
Voiculescu vrea s` fie salvat de la faliment de c`tre 
Consiliul Concuren]ei (CC) � Felix Falitu’ dore[te 
ca pre[edintele CC, Gheorghe Oprescu, s` anuleze 
contractul dintre Antene [i Lig` � Dac` manevra 
obscur` pus` la cale de Felix va fi realizat` cu 
sprijinul lui Oprescu, atunci gajul de 3,5 milioane 
de euro depus de Voiculescu \ntr-un cont al Ligii 
va fi recuperat de [eful Antenelor � Primul efect 
va fi falimentarea cluburilor de fotbal al c`ror buget
se compune, \n propor]ie de 50%, din drepturile 
de televizare � Gheorghe Oprescu este \n acest 
moment un pre[edinte ilegal, mandatul lui fiind 
expirat din martie 2009 � {eful CC se afl` acum 
la m=na lui Dan Voiculescu, acesta promi]ându-i 
sprijin pe l=ng` Mircea Geoan` pentru a-[i p`stra 
func]ia � |n timp ce multina]ionalele zburd` prin 
Rom=nia, Consiliul lui Oprescu se face c` nu vede 
ilegalit`]ile comise de aceste trusturi, dar munce[te
din greu la anularea unui contract p`gubitor pentru
Felix Falitu’ din cauza l`comiei lui Dan Voiculescu FO
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