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Dac` se va confirma summitul
de criz` pe care se spune c`
UE \l va organiza \n martie pe
tema unor estimate revolte
sociale din cauza recesiunii
economice, atunci ne afl`m \n
fa]a unui eveniment politic
inedit: Europa „statului
bun`st`rii“ va trebui s`
recunoasc` faptul c` [i-a atins
propriile limite \n forma actual`
de organizare a sistemelor
globale de management.
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ZIUA a solicitat institu]iei
care ap`r` drepturile 
fundamentale ale 
rom=nilor s` sesizeze 
Curtea Constitu]ional` 
cu privire la abuzurile 
din Legea 298/2008 
� Excep]ia de 
neconstitu]ionalitate 
se refer` la trei articole 
din Constitu]ie
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Acestea sunt \nc`lcate prin obligarea
operatorilor de telefonie [i Internet de a
\nregistra automat orice date despre
convorbirile telefonice, localizare [i trafic
� Sunt violate art. 26 care oblig`
autorit`]ile publice s` respecte [i s`
ocroteasc` „via]a intim`, familial` [i
privat`“; art. 28 care spune c` „secretul (...)
convorbirilor telefonice [i al celorlalte
mijloace legale de comunicare este
inviolabil“ [i art. 53 care prevede c`

„restr=ngerea exerci]iului unor drepturi sau
al unor libert`]i poate fi dispus` numai dac`
este necesar` \ntr-o societate democratic`.
M`sura trebuie s` fie propor]ional` cu
situa]ia care a determinat-o, s` fie aplicat`
\n mod nediscriminatoriu [i f`r` a aduce
atingere existen]ei dreptului sau a libert`]ii“
� O alt` lacun` a legii este lipsa oric`rui
control asupra opera]iunii de interceptare,
ceea ce face ca legea s` poat` fi u[or
transformat` \ntr-un instrument de poli]ie

politic` � Liviu Nistoran, pre[edintele
Autorit`]ii Na]ionale pentru Comunica]ii, a
declarat c` va solicita modificarea Legii
pentru a elimina posibilitatea \nregistr`rii
convorbirii telefonice � Solicitarea ZIUA
vine pe fondul declara]iilor lui Claudiu Elwis
S`ftoiu, care a sus]inut c` [eful statului [tia
ce vorbesc adversarii politici, [i al
afirma]iilor lui Doru Viorel Ursu, care a
recunoscut c` pe vremea guvernului Roman
poli]ia politic` era la ordinea zilei
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„Nu sunt deloc antisemit. Sunt de aceea[i parte a baricadei cu un
rabin, care vibreaz` la acelea[i idealuri“ - Corneliu VADIM TUDOR

Sile [i Nu]u
bo[ii Capitalei
Grupul organizat de fra]ii
Vasile [i Ion Balint, cunoscu]i
drept Sile [i Nu]u C`m`taru,
a fost implicat \n afaceri de
proxenetism, [antaj pentru
primiri sau recuper`ri de
bani, c=[tig=nd sume uria[e.
Ieri, a fost publicat`
motivarea condamn`rii. 

Con]opi[tii 
sar la Guvern
Sindicatul Func]ionarilor
Publici acuz` Guvernul c`
autoritatea de stat [i inte resul
public sunt grav afec tate de
decizia de mic[orare a
personalului cu 20%. Ace[tia
au anun]at c`, de luni, vor
\ncepe protestele. 

Banii UE ne-ar
scoate din criz`
Rom=nia a absorbit doar 
203 de milioane de euro 
din 3,1 miliarde c=t a avut 
la dispozi]ie. Solu]ia ar fi
descentralizare, scurtarea
termenelor de evaluare a
proiectelor [i modificarea
legii achizi]iilor puublice. 

Cvartet 
de filme
Acest sf=r[it de s`pt`m=n`
aduce pe marile ecrane nu
mai pu]in de patru premiere
cinematografice, at=t
rom=ne[ti, c=t [i din
str`in`tate, acoperind o
gam` variat` de subiecte. 
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S: Cuv. Xenia; sf. Mc.
Vavila, Timotei Agapie
D: Sf. Grigorie Teologul;
Sf. Bretanion, Ep.
Tomisului; Cuv. Publie
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Trei copii [i un adult au fost
omor=]i, ieri, cu cu]itul, \ntr-o
cre[` din ora[ul belgian Ter -
monde, la nord-vest de Bru -
xelles. Autorul atacului a fost
re]inut la scurt timp dup`
crime, potrivit Ministerului
belgian de Interne. 

Alte zece persoane au fost
r`nite, unele \n stare grav`, a

spus procurorul local Christian
Du Four. Agresorul a p`truns
\n cl`dire \n jurul orei 10.00
(11.00 ora Rom=niei). A mers
direct la primul etaj, unde se
aflau 18 copii [i [ase adul]i.
B`rbatul, pictat pe fa]` \n alb
[i negru, a scos un cu]it [i a
atacat. „Un membru al personalu -
lui nostru a fost ucis“, a declarat
prin telefon o angajat` a gr`dini -
]ei. Primele cercet`ri arat` c`
agresorul este originar din ora[ul

Grembergen [i a fugit de la locul
crimei pe o biciclet`. Cont=nd
pe faptul c` numai o persoan`
cu grave probleme psihice ar
putea face a[a ceva, poli]i[tii
au \nceput s` cerceteze fiecare
azil pentru bolnavii psihic din
zon`. La un azil l-au descoperit
pe b`rbat \nc` purt=nd vopseaua
pe fa]`, av=nd p`rul vopsit ro[u,
precum personajul Joker din
filmul Batman. Criminalul avea
[i un rucsac \n care erau mai
multe cu]ite. Extrem de calm,
el le-a spus poli]i[tilor c` a reu[it
s` intre \n cre[` min]ind persona -
lul cum c` ar vrea ni[te indica]ii.
Dup` ce a p`truns \n cl`dire a
\nceput s` loveasc` cu un cu]it
\n st=nga [i \n dreapta. Autorit`]ile
flamande au declan[at o anchet`.
„Trebuie s` fie clar cum acest
om a reu[it s` intre \n cre[`
f`r` ca nimeni s` nu zic` nimic“,
a declarat Ministrul Familiei,
Leen Du Bois. 

Robert MIRCEA

Valizele fotbalului (XII)

Poc`in]` 
la b`tr=ne]e
Azi, Jean de la Bistri]a. 
Urmeaz` Pandurii [i Farul
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Ceau[escu c`tre Kissinger:
„Nu, mul]umesc. Nu m` intereseaz`“ 4 Armata român` ocup` Budapesta 8Bela Kun [i „B`ie]ii lui Lenin“ 6

Va reu[i Gigi Becali 
s` evite falimentul Stelei?

Diaconescu 
a fost jecm`nit 
\n Ucraina

Masacru la cre[`

Citi]i luni

|nt=lnirile ZIUA
Ministrul IMM-urilor, 
Constantin Ni]`, despre viitorul
congres al PSD [i m`surile 
de sprijinire a micilor \ntreprinz`tori

FO
T

O
: 
E

P
A

Intercept`rile la
Avocatul Poporului
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