
2,8873 lei
4,2579 lei

Poate cel mai reu[it rezumat
al realit`]ii Rom=niei profun -
de [i a mentalit`]ii ei a fost
dat de nefericitul dispecer de
la RADET care a sf`tuit, fru -
mos [i omene[te, cum [tia el
de-acas` de la mama, ca o fa -
milie s`-[i asigure nece sa rul
de ap` cald` \nc`lzind o oal`
de ap` la aragaz [i apoi folo -
sind o copaie pentru sp`latul
minimal \n punctele esen]iale.

Obama retrage scutul ..................6
Casa Alb` a decis c` rachetele iraniene
nu mai prezint` o amenin]are la adresa
Americii [i renun]` la scutul antirachet`.

Marina pe uscat ..........................8
Dup` modelul sportivului Constantin
Popovici, militarii din For]ele Navale se
antreneaz` la cheu, din cauza lipsei banilor.

Mo]iune pentru Boc ...................9
PNL [i UDMR au depus ieri, la Parlament,
mo]iunea de cenzur` asupra legii privind
salarizarea unitar`.

Surpriz` am=nat` ......................11
Unirea a debutat cu st=ngul \n Liga Cam -
pionilor, 0-2 la Sevilla. Dan Petrescu: Fabiano
este cel mai bun atacant din lume.

Amintiri recondi]ionate ............14
Ie[eanca Anamaria Marinca va prezida 
juriul primei edi]ii a Festivalului Interna]ional
de Film care \ncepe \n for]̀  pe 25 septembrie. 

Chi[in`ul ne-a
ridicat vizele
Mihai Ghimpu, pre[edintele 
in terimar al Republicii Mol-
dova, a anun]at oficial c` de azi
cet`]enii rom=ni nu mai au
nevoie de vize.
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Editorial

Coinciden]a
bulg`reasc`

Comisia de anchet` creat`
dup` ce dou` s`pt`m=ni la r=nd
s-au extras exact acelea[i [ase
numere la loteria na]ional`
din Bulgaria nu a g`sit nici o
neregul`. Numerele 4, 15, 23,
24, 35 [i 42 au fost extrase la
6 septembrie [i din nou pe 10
septembrie. Totul s-a desf`[urat
\n fa]a camerelor de filmat [i a
unei comisiii independente.
Matematicianul bulgar, prof.
Mihail Konstantinov, sus]ine c`
probabilitatea matematic` a unei
astfel de coinciden]e este de 1
la 4,2 milioane. (Agerpres)
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Fostul primar al Bac`ului

Dumitru Sechelariu a negat
o posibil` sus]inere a can -
didaturii lui Traian B`sescu
la Pre[edin]ie, a[a cum s-a
vehiculat ieri \n media. Fostul
edil ne-a declarat: „Trustul
meu de pres` nu [i-a propus
s` sus]in` pe niciunul dintre
cei trei candida]i la pre -
ziden]iale. Noi nu facem
politic`, nici eu [i nici fratele
meu. Singurul meu scop \n
via]` este unul singur p=n`
\nchid ochii: vreau capul lui
Romeo Stavarache. De di -

minea]` p=n` seara sunt cu
ochii pe el [i pe familia lui
- neamuri, cumna]i [i tot ce
mai are. Un nemernic mai
mare ca Stavarache nu am
v`zut \n cei 51 de ani ai mei.
P=n` \nchid ochii, p=n` \n
ultima zi \n care am de tr`it
m` ocup de persoana lui.
Restul nu m` intereseaz` c`
nu are nici un Dumnezeu.
A fost la Casa de Copii [i este
vai de el. Dac` l-ar verifica
ca pe mine ar sta minim 100
de ani \n`untru (n.r - \n
\n chisoare), la c=te prostii
face. Odat` va pl`ti [i aici [i
pe lumea aialalt`“.

Rom=nia,
B`sescu 
[i copaia

Gripa 
bate [coala
Primul caz de A/H1N1 \n [coal`
s-a \nregistrat la Slobozia, o elev`
\mboln`vit` \n Spania duc=nd
la \ntreruperea cursurilor din
clasa sa.

Cazul Iustin Covei (foto), fiul
jude c`torului craiovean Ma -
rin Co vei [i nepotul procuro -
rului Gheorghe Covei, este
unul dintre exemplele care
arat` cum lucreaz` Justi]ia \n
Ro m=nia. La numai 22 de ani,
beizadeaua Covei a \nsp`i -
m=ntat B`nia cu infrac]iunile
sale, cum numai Costi R`du -
c`noiu, fiul fostului prefect
PSD, a mai reu[it s-o fac`. Cu
toate c` a b`tut oameni pe
stra d`, a lovit poli]i[ti, [i-a
t`iat prietena, a vandalizat
bunuri sau a condus f`r` per-
mis, Iustin a sc`pat de fiecare

dat` de dosarele penale.

Ma joritatea s-au „solu]ionat“
la Craiova, acolo unde tat`l [i
unchiul s`u sunt parte a sis-
temului juridic. Atunci c=nd
infrac]iunile s-au judecat \n
alt` parte, sistemul a func -
]ionat mai prost, dar a func -
]ionat: beizadeaua a sc`pat cu
\nchisoare cu suspendare.
Ieri, \ns`, paharul s-a umplut
pentru c` Iustin s-a b`gat \n
ceva at=t de mare \nc=t nici
Fr`]ia justi]iei cra iovene n-a
mai reu[it s`-l scape. Iustin
Covei a fost ridicat cu c`tu[e la
m=ini \n ca drul descinderilor
legate de vasta re]ea de falsi-
ficatori de carduri. T`ticu’

Marin e siderat c` odrasla a
ajuns, p=n` la urm`, dup`
gratii, la fel [i unchiule]u’
Gheorghe. Ofi]erii DIICOT dau
\ns` asigur`ri c` nu va fi posi-
bil` o interven]ie pentru c`
dosarul se va judeca la Bu -
cure[ti. Episodul are loc \n
plin` grev` a magistra]ilor,
ap`rut` ca urmare a viitoarei
grile unice de sala rizare. Dup`
ce i-a informat pe judec`tori [i
procurori c` au un coeficient
de 33.8% peste cel mediu al
grilei, minis trul Justi]iei le-a
spus-o verde-n fa]` membrilor
CSM: „Este at=t de greu s` pri-
cepe]i c` nu avem bani c=teva

luni de zile? Este at=t de greu
s` pricepe]i c` ]ara tr`ie[te din
veniturile genera]iei viitoare
din cauza \mprumuturilor?“.
|n ciuda situa]iei dramatice [i a
bloc`rii Justi]iei, Mona Piv -
niceru, pre[edinta AMR, a
]inut s` se victimizeze pl=n -
g=ndu-se c` func]ia de jude -
c`tor i-a atras amenin ]`ri, cum
ar fi cea pe care sus]ine c` a
primit-o de la „anonimul“ Gigi
Boieru. {i pentru c` \n Ro -
m=nia domne[te „dreptatea“,
judec`toarea care l-a eliberat
pe teroristul Hays sam a fost
promovat` la |nalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie.

Seche capul 
lui Stavarache vrea

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

Vremea \n weekendpa
g 
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Cornelia POPESCU
cornelia.popescu@ziua.ro
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VINERI, 
18 SEPTEMBRIE 2009

pre]: 1 leu
Sf.  Eumenie, Ep. Gortinei; 
Sf. Mucenici Ariadna [i Castor

Cere]i
ast`zi

Supliment 
gratuit

Haos deplin 
\n Educa]ie
Sfid=nd Codul pe care
Guvernul [i-a asumat r`s -
punderea, Ecaterina An -
dronescu a demis ilegal,
printr-un ordin, 16.000 de
directori de gr`dini]e, [coli
[i licee. De asemenea, primarii
spun c` nu au primit banii
de la Ministerul Finan]elor
pentru profesori.

Greva de 7 ani a
Justi]iei \n cazul Covei

Magistra]ii url` ca din gur` de [arpe c` noua gril` de salarizare 
\i s`r`ce[te, dar dreptatea f`cut` de ei umbl` cu capul spart

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro
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