
Pentru orice ]ar` din lume,
atunci c=nd mapamondul
este b=ntuit de o criz`
financiar` major`, lucrurile
nu se prezint` prea roz.
Rom=nia \ns` nu este
orice ]ar`. Motiv pentru
care nici crizele nu sunt
ceea ce ar trebui s` fie. 

Sf. Muceni]` Hristina; 

Sf. Mc.Ermoghen
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Fiorentina [i AS Roma s-au
\nt=lnit asear` pentru a pune
la punct deta li ile transferului
lui Adrian Mutu, cifrat la 
20 de milioane de euro. 

Cum \l vedeau
gardienii 
pe R=maru
ZIUA public` fi[a matricol`
penal` a celui mai s=ngeros
criminal \n serie din istoria
recent` a Rom=niei. Comu -
ni[tii aplicau execu]ia at=t
pentru omor deosebit de
grav, c=t [i pentru furt, \n[e -
l`ciune sau delapidare. 

Cartier pe pist`
|n urm`torii cinci ani,
avioanele mari nu vor mai
avea voie s` decoleze [i s`
aterizeze \n zona B`neasa.
Romaero va fi mutat` [i
v=ndut`. 

PRM - ori la bal
ori la spital
Locul lui Corneliu Vadim Tu -
dor din fruntea partidului este
r=vnit de fostul primar al Clu -
jului. Gheorghe Funar vrea s`-l
\nl`ture pe CVT de la con  du -
ce rea partidului [i s` reali zeze
o fuziune fulger cu PC. 

Pe limba 
lui Voronin
Pre[edintele comunist
Vladimir Voronin vrea s`
semneze Tratatul politic de
baz` cu Rom=nia [i Acordul
privind frontiera moldo-
rom=n` „\n limbile oficiale 
ale fiec`rui stat“. 

M`celarul de la
Bac`u re]inut
B`rbatul este acuzat  de
omor deosebit de grav dup`
ce a ucis dou` tinere, acestea
fiind  lovite \n cap [i torace
cu un cu]it [i un sat=r. 
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O criz` 
de bine

Eduard IVA{CU

Ion Balint, liderul unuia dintre clanurile 
Capitalei, ar putea fi liber azi dac` 
Tribunalul va respinge recursul procurorilor
� Anchetatorii au cerut ca Nu]u C`m`taru 
s` nu fie eliberat condi]ionat pentru c` 
hot`r=rea \n baza c`reia instan]a 
i-a admis cererea este nelegal`

Parchetul a depus la instan]`
declara]ii ale celor care i-au tr`dat
pe C`m`tari [i care se tem pentru
via]a lor � „Las` c` sunt destui
du[mani. {i e [i Bugatti, [i Mah`ru,
[i Fluturic`. Trebuie perpeli]i to]i“,
se arat` \ntr-o discu]ie purtat`
\ntre Nu]u (foto st=nga) [i Sile (foto
dreapta) � „Nu]u C`m`taru a oferit
o important` sum` de bani ca s` fiu
omor=t. Mul]i de]inu]i, datorit`
s`r`ciei, i-au acceptat propune -
rea“, a spus Silviu Dudi]`, zis
Fluturic` � „Datorit` apropierii
iminente a eliber`rii condi]ionate a
lui Nu]u C`m`taru, persoanele care
au dat declara]ii despre el, c=t [i
cele care cunosc aspecte despre
aranjamentele care le-a f`cut, 

nu mai au curajul s` spun` ceva
\mpotriva lui“, mai spune Dudi]` 
� Lauren]iu Roman: „Mi-a mai spus
c` pe procurorul care lucrea z` la
dosar \l aranjeaz`. Nu]u C` m` taru
urmeaz` s` fie eliberat, ceea ce ar
agrava [i mai mult integritatea mea
[i a familiei mele“ � Procurorii au
depus [i \nregis tr`ri telefonice care
dovedesc c` Ion Balint [i-a
coordonat clanul [i de la Jilava 
� Nu]u C`m`taru ar putea fi
eliberat \nainte de termen pentru
conduit` bun` \n \nchisoare,
implicare \n redactarea revistei
Sec]iei \nchisorii Jilava [i atitudine
cuviincioas` fa]` de cadre 
� El a refuzat s` comenteze
acuza]iile aduse de procurori
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Amenin]area
C`m`tarilor

www.ziua.ro DA: 13,06 %
NU: 86,94 %2,2783 lei

3,5842 lei Vom asista la demisii la v=rf 
dup` Raportul pe Justi]ie?
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Anun]
Redac]ia ZIUA

angajeaz`:

� 10 redactori
specializa]i 
\n investiga]ii

� 10 redactori
specializa]i 
\n reportaj

CV-urile trebuie trimise
pe adresa de e-mail a
redac]iei: ziua@ziua.ro,
cu men]iunea „angajare
reportaj“ sau „angajare
investiga]ii“

Interviurile vor avea loc
luni 4 august, \ncep=nd
cu ora 12.00, la sediul
redac]iei din strada
Constantin Mille nr. 17,
sector 1 Bucure[ti

Mutu 
la Roma 

„Au fost percepute extrem de prost la Bruxelles
tergivers`rile privind \nceperea urm`ririi penale 

a mini[trilor parlamentari“ - Ludovic ORBAN
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Ministerul S`n`t`]ii a lansat pentru dezbatere public` un
proiect de ordin privind aprobarea procedurilor de

interven]ie \n situa]ia constat`rii sarcinii \n evolu]ie la
minore care nu au \mplinit 15 ani. Astfel, interven]ia va
putea fi realizat` p=n` la cel mult 24 de s`pt`m=ni de

gesta]ie, numai \n unit`]i spitalice[ti de nivel 3. Colegiul
Medicilor contest` proiectul [i spune c` astfel „se

\ncurajeaz` crima [i cre[te num`rul avorturilor“. (C.P.)
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