
Ciorog=rla
serviciilor

secrete

Ancheta privind dispari]ia
armelor de la depozitul din
Ciorog=rla a intrat \ntr-un
con de umbr`. Dup` c=teva
zile \n care [oselele patriei
au fost \mp=nzite cu masca]i
\narma]i p=n` \n din]i, care
au controlat mii de ma[ini
pentru a da de urma
mitralierelor furate, pentru
moment s-a a[ternut 
o t`cere suspect`.
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Doru DRAGOMIR

Premierul Boc [i-a pus 

angaja]ii s` caute 

elemente penale \n Actul 

adi]ional la contractul 

dintre Agen]ia Na]ional` 

de Resurse Minerale 

[i Sterling � El ia \n calcul 

[i anularea acestui act, 

\n cadru legal � Acordul 

cu Sterling nu poate fi 

amendat, modificat, 

schimbat sau suplimentat 

dec=t printr-un act scris, 

semnat de ANRM 

[i de companie 
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Via]` 
cu for]a

Guvernul italian a adoptat,
ieri, de urgen]`, un decret-
lege pentru \mpiedicarea \ntreruperii
aliment`rii artificiale a tinerei
Eluana, aflat` \n com` de 17 ani
[i a c`rei familie i-a ob]inut \n
justi]ie dreptul de a muri,
informeaz` Mediafax. Documentul
a fost adoptat \n pofida opozi]iei
pre[edintelui Giorgio Napolitano,
care este \mpotriva unei astfel
de m`suri [i f`r` semn`tura
c`ruia actul nu poate intra \n
vigoare. Acesta a fost votat
„\n unanimitate \n cadrul Consiliului
de mini[tri“. Biserica italian` a
intervenit \n repetate r=nduri,
calific=nd „eutanasia drept
inacceptabil`“. Eluana Englaro
se afl` \n stare vegetativ` dup`
un accident de ma[in` \n urma
c r̀uia a intrat \n com ,̀ \n ianuarie
1992. Cazul s`u s-a transformat
de peste zece ani \ntr-o dezbatere
judiciar` [i politic`. (M.N.)

CERE}I AST~ZI

Exist` \ns` posibilitatea de a atrage
firma canadian` la renegocieri prin
modificarea cadrului legal � Conform
fostului [ef la ANRM, Bogdan
G`budeanu, p=n` \n 2014 Sterling va
pl`ti redeven]e fixe pentru exploatarea
rezervelor din perimetrele M`rii Negre 
� Interesant este c` Sterling a fost de
acord \n noiembrie 2008 s` nu

primeasc` nicio desp`gubire dac`
Rom=nia pierdea la Haga terenurile
concesionate de guvernul liberal 
� Pentru ca opinia public` s` realizeze
dimensiunea afacerii puse la cale de
C`lin Popescu T`riceanu [i cancelarul
s`u de tain` Dorin Marian, premierul Boc
a desecretizat Anexa la actul adi]ional al
contractului cu Sterling � Concesiunile

z`c`mintelor prin acte secrete sunt
metehne vechi care s-au transmis de la
un guvern la altul, \ncep=nd cu primul
Executiv post-decembrist condus de
Petre Roman � Desecretizarea \nceput`
odat` cu afacerea Sterling ar putea fi
continuat` de actualul premier cu
celelalte comori din subsolul Rom=niei,
ferecate timp de dou`zeci de ani 

Is`rescu: 
Nu-i dracu’ 
at=t de negru

SÂMB~T~/DUMINIC~, 7/8 FEBRUARIE 2009

„Aici nu l-am \n]eles eu pe Adrian N`stase. Nu \n]eleg de ce se \nc`p`]=neaz` 
cu obstina]ie s` ajung` \n fa]a Justi]iei“ - Emil BOC

R`zboiul
radarelor
Un proiect al Direc]iei Regim
Permise din Ministerul de
Interne propune reintrodu ce -
rea unor reguli \n examenul
pentru ob]inerea permisului
de conducere auto: test noap   -
tea [i poligon. Proiectul vizea -
z` [i interzicerea contro versa -
telor detectoare radar. 

S`n`tatea 
la zid
Sistemul de s`n`tate se afl`
„\ntre agonie [i extaz“ [i „\n
disolu]ie“, din cauza implic`rii
mult prea mari a politicului \n
domeniu, a acuzat ieri docto -
rul Sorin Oprescu, la \nt=lni -
rea birourilor senatoriale 
din universit`]ile de 
medicin` [i farmacie. 

Elve]ia \ntre
negru [i alb
Referendumul din Elve]ia 
pe tema semn`rii unui nou
acord cu Uniunea Euro pean`
privind libera circula]ie a
imigran]ilor rom=ni [i bulgari
pe teritoriul acestei ]`ri \m par -
te opinia public` din aceas t`
]ar` \n dou` tabere. 

Teroarea
C`m`tarilor
Martori, victime, familiile unor
victime [i chiar rude [i per -
soane din anturajul Clanului
C`m`tarilor au trimis memorii
Parchetului, pentru a opri
eliberarea din \nchisoare a lui
Ion Balint, zis Nu]u C`m`taru,
ace[tia ar`t=nd c` au fost
amenin]a]i cu moartea de
interlop, chiar [i din arest. Io

n
B

A
R

B
U

ECONOMIC         5

S: Sf. Partenie, Ep.
Lampsacului; Sf. 1003
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Tzipi Livni (foto st=nga),
ministrul israelian de
Externe [i lider al partidului
Kadima, c=nt` [i danseaz`
pentru voturile femeilor din
Ierusalim al`turi de
transsexualul Dana
Interna]ional, c=[tig`torul/

c=[tig`toarea celui mai
controversat Eurovision din
toate timpurile. |n alegerile
din }ara Sf=nt` de pe 10
februarie, Tzipi va concura
cu tradi]ionalistul Benjamin
Netanyahu, liderul
incontestabil al Likud. 
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Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

Supliment   gratuit   al   ziarului   ZIUA          anul XI        num`rul   546       sâmb`t`   7 februarie   2009        redactor  -  [ef:   George   DAMIAN

Tilea -  
agent sau manipulant 4

De Wohl
rela]ie dificil` cu MI5 8

C. Argentoianu 
„Escrocul TILEA“ 6

Va pierde T`riceanu
pre[edin]ia PNL?

Citi]i luni

|nt=lnirile ZIUA
Ambasadorul ceh la Bucure[ti,
Petr Dokladal, vorbe[te despre
priorit`]ile Cehiei la [efia UE

Felinarele ro[ii 
din Liga I
Fotbalul rom=nesc este mai
spectaculos \n stenogramele DNA
dec=t cel v`zut din tribun` sau la TV

SPORT                           9

B`t`lia pentru Israel

C`lare pe comoar`
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