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Preacuvioasa Eufrosina, 
fiica lui Pafnutie Egipteanul

Sfânta Eufrosina a trăit în vremea împăratului 
Teodosie cel Mic. Hotărând ea să se întoarcă de 
la lucrurile lumești și deșertăciunea vieții, a fugit 
de acasă îmbrăcată în haine bărbătești și sub nu
mele de Smarald.
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UDMR vrea să modernizeze 
statul român

Europarlamentarul Iuliu Winkler declară că UDMR 
va folosi campania electorală pentru alegerile prezi
dențiale pentru a transmite mesajul său cu privire la re
forma și modernizarea statului.
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Spice Girls sunt 
din nou împreună

FACERI v

Fă bani din firme 
eu 10 lei!
4
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Polițiștii deveni au fost la bar 
n interes de serviciu

Glasul comunei
Sarmizegetusa

2009, an de grație pentru comună

Camera de Comerț și Industrie (CCI) 
Hunedoara a făcut „Punte de afaceri între ju
dețele Hunedoara și Nograd”. Ieri, la sedijul 
CCI a avut loc deschiderea oficială a proiec
tului de consolidare a relațiilor dintre mediile 
de afaceri din Ungaria și județul nostru.

Parlamentari I L’ilioteca Județeană
| OWiJ OENSUSIAMU" - Deva

| OEPOZ1T-LEGAL
| Nr, Inv. 

despre prostituție și droguri

Editorial de Bogdan Barbu

Competență și politic
Revoluția franceză ce a înlăturat regimul 

monarhic al Bourbonîlor a venit cu câteva lucruri 
noi: cu Republica din 1792 ca sistem de guver
nare, cu un nou calendar „revoluționar” care avea 
toate lunile anului redenumite ciudat, cu ghilotina 
ca mijloc de epurare a societății de elementele in
dezirabile, cu o nouă religie („Cultul Rațiunii”), 
cu Teroarea ca principal instrument al noii ordini 
sociale.

Desigur, începând de la guvern.și până la 
instituțiile statului, toate conducerile au fost 
schimbate. Au venit oameni noi în fruntea buca
telor, iar dintre cei vechi aceia care și-au pierdut

numai postul, nu și capul, s-au 
putut socoti extrem de norocoși. 
(Nu mai e cazul în ziua de azi, 
când sintagma „a căzut capul di
rectorului ori ministrului” s-a 
păstrat doar la figurat).

Bineînțeles, nou numiții 
în funcții s-au apucat de treabă cu mult entuziasm, 
dar, cum competența nu se capătă peste noapte, 
mai mult au încurcat lucrurile.

Cazul cel mai elocvent este cel al marinei 
franceze, in timpul Revoluției americane, flota 
franceză a reușit să combată cu destul succes flota 
britanică, asigurând insurgenților din Lumea 
Nouă aprovizionarea cu arme, muniție, echipa
ment, precum și sprijin militar efectiv. Dar, cum 
imensa majoritate a ofițerilor de marină erau de 
origine aristocratică, ei au fost înlăturați și înlo- 
cuiți cu oameni „din popor”, fără nici o pregătire.

Raportul comisiei prezidențiale 
„Riscuri și inechități sociale în Româ
nia ” a recomandat legalizarea prostitu
ției și dezincriminirea consumului de 
droguri, fapt ce a generat panică printre 
cetățeni. Actul se concentrează asupra 
modalităților de rezolvare a unor pro
bleme sociale, dar cele mai controver
sate aspecte sunt prostituția și consumul 
de droguri. Membrii comisiei văd în 
această măsură o șansă de a aduce con
sumatorii „ la vedere ”, pentru a putea fi 
ajutați și pentru descurajarea consumu
lui. Astfel, în ceea ce privește consumul 
de droguri ilegale, se propune introdu
cerea în cartierele cu mulți dependenți 
de droguri injectabile a unor automate 
cu fise și cu seturi sterile de injectare, la 
fel ca în unele țări europene, pentru a 
preveni refolosirea seringilor. Comisia 
propune „ dezincriminarea consumului 
de droguri - nu a traficului - pentru a 
aduce la „suprafața consumatorii".

Legat de prostituție și de răspândi
rea infecției cu virusul HIV, membrii Co
misiei propun în raport legalizarea 
„sexului comercial” și înființarea de 
servicii și centre de specialitate, prin in
termediul cărora femeile care îl practică 
să poată beneficia pe lângă serviciile de 
asistență medicală, socială și psiholo
gică și de prezervative oferite gratis.

La scurt timp după ce raportul a fost 
făcut public, au apărut și reacții dintre 
cele mai diverse.

Politicienii cârcotesc pe la colțuri că 
președintele ar fi înnebunit, alții îmbră
țișează pe întreg sau doar pe jumătate 
idea, cert este că, indiferent de culoarea 
politică sau de credințele personale, fie
care are ceva de spus cu privire la acest 
subiect atât de delicat.

Aceștia .au fost instruiti TEORETIC într- 
ale navigației, li s-au dat pe mână niște nave 
vechi, rebotezate cu nume având iz patriotic și re
voluționar, după care au fost trimiși pe mare să 
înfrunte escadrele engleze conduse de amirali de 
talia lui Nelson, Jervis, Collingwood sau Duncan. 
Rezultatul se știe, englezii i-au zdrobit atunci de 
francezi pe unde i-au prins, de la Abukir la Tra
falgar.

Morala e simplă, cu aplicare directă în po
litica românească actuală: nu întotdeauna e bine 
să pui cu orice preț oamenii tăi în posturi de con
ducere, pentru motivul de bun simț că s-ar putea 
să nu se priceapă și să te ducă la dezastru. Din pă
cate se preferă principiul păgubos „mai bine in
competent și de-al meu decât competent darde-al 
altuia”...
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Ouă umplute

Ingrediente
8 ouă
25g - 50g pate de ficat 
1/2 castravete murat
6 linguri de maioneză
3 linguri de smântână
Sare, piper

Mod de preparare
Se fierb ouăle tari. Se curăță de 

coajă și se taie în două pe lung. Se 
scot gălbenușurile și se pun într-un 
castron. Se pasează gălbenușurile 
cu furculița, se adaugă pateul (pen
tru început 25 de g), 3 linguri de 
maioneză, . sarea, piperul și se 
amestecă bine până devin o pastă. 
Castravetele se curăță de coajă și 
se dă prin răzătoarea mică. Se 
stoarce bine de zeamă, se adaugă 
în pastă și se amestecă bine. Se 
gustă și se potrivește de sare, piper, 
eventual se mai pune și restul de 
pate de ficat sau maioneză.

în cornet se pune pasta și se 
umplu scobiturile din albușuri. 
Dacă nu aveți cornet, le puteți 
umple cu o linguriță. Se așează pe 
un platou. Din 3 linguri de maio
neză, 3 linguri de smântână și un 
praf de sare se face un amestec. 
Această maioneză se toama peste 
ouăle umplute. Se ornează după 
preferință cu gogoșar murat, mă
sline sau castravete murat. ,

impiasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam
► DN 68 A - Săcămaș - Dobra - 
Ohaba
► DJ 706 A Ilia - Brănișca - Șoimuș
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia.
► Deva - Calea Zarandului, B.dul 22 
Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam
► DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețef, Leșnic, Săcă
maș
► Vulcan pe DN 66A și B-dul Mihai 
Viteazu

Infertile
Deva

Astăzi Se sistează furnizarea 
apei reci între orele 8.00-15.00 pe 
str. Carpați și Bulevardul Dacia 
pentru înlocuirea de branșament de 
apă la Poșta Noua.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MAXMIN

Deva: 16 26

Petroșani: 15 24

Hunedoara: 16 26

Hațeg: 16 25

Brad: 16 25

Orăștie: 16 25

)

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: io- 18

Petroșani: 9 15

Hunedoara: 10 18

Hațeg: 10 17

Brad: 9 18

Orăștie: 9 18

► HOROSCOP

Deși tu ești plin de elan într-o activitate ce pare să evolueze 
foarte bine, ai în preajmă colaboratori care se îndoiesc de buna 
desjășurare a lucrurilor și, prin rezervele lor, mai mult te trag în
apoi. Ai încredere în deciziile tale, continuă în același ritm, jără să

Ți se interzice într-un mod sever să nu duci mai departe o activi
tate, pentru că nu sunt întrunite condițiile legale ale acestui plan. 
Poți resimți amprenta severă a legii printr-o intervenție brutală: o 
amendă, un verdict în favoarea rivalului tău sau o răsturnare de si
tuație dictată de un sistem de legi prea drastic, împotriva intenții
lor tale.

Norocul vine de departe, deci fă tot posibilul să ajungi azi prin 
locuri în care nu mergi de obicei. Ești ales dintre cei mulți pentru a 
ți se oferi un dar deosebit, de care nu ai parte prea des: un succes 
profesional, un vis împlinit, o întâlnire de destin, un câștig de mi
lioane.

Ai grijă la tonul pe care îl folosești azi în relațiile cu lumea. Ești 
cam agresiv, ridici tonul fără motiv, ceea ce îngreunează comuni
carea, mai ales la serviciu, unde disputele stau gata-gata să răbuf
nească. E greu să se discute azi cu tine de pe un nivel pașnic, 
pentru că-ți sare țandăra de la orice lucru care nu-ți convine.

încerci să coordonezi un grup mai mare de colegi într-o direcție 
nouă, deși ei sunt indiferenți, de parcă nu i-ar preocupa aceleași 
rezultate ca și pe tine. încearcă să-i motivezi cumva pentru a se im
plica mai serios la treabă, pentru că nu poți duce de unul singur 
acest plan la îndeplinire. Acasă toate bune.

După o perioadă de liniște și relaxare, apare un factor perturba
tor care dă peste cap acea pace interioară acumulată anterior, și te 
implici într-o nouă acțiune, nervos și agitat, ca și cum nici n-ar fi 
fost acea perioadă de detașare de dinainte. Cu puțină răbdare și
susținere din partea celor dragi, vei depăși situația.

(ii cont de piedici. Mergi pe calea ta orice ar fi I

► Bancurile zilei
© © ©

Un tip bate la poarta unei case. Un 
câine se ridică în două picioare și-i spune:

- Stăpânul nu e acasă!
Tipul leșină de spaimă. Când își 

revine, îl întreabă pe câine:
- Păi, dacă ești câine, de ce nu 

latri?
- N-am vrut să te sperii!

© © ©

Un român pleacă în SUA pentru a 
se angaja. El găsește de lucru la

o grădina zoologică. Trebuia să 
poarte în fiecare zi un costum de maimuță, 
într-o zi, cade din greșeală în cușca unui 
leu. înspăimântat, începe să țipe:

- Ajutooooooor!
La care leul îi spune:
- Taci dracului, că ne pierdem 

slujba!

© © ©
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Chiar dacă inima ți-e plină de emoție, nu reușești să te exprimi 
la justa intensitate a sentimentelor tale. Caută-ți cuvintele cu mai 
multă atenție, apelează la recuzita de vorbe dulci, fără să-ți fie 
teamă de reacția celuilalt. El așteaptă semne clare de iubire de la

Te întâlnești cu multe persoane plăcute, sociabile, cu care intri 
imediat în legătură. Ce-i drept, nu se poate vorbi azi de legarea 
unor prietenii pe viață, ci mai mult de cunoștințe de circumstanță, 
care contează doar aici și acum. Poți primi vești de la cineva de 
departe și de care ți-e dor.

Te-ai așteptat la altă reacție de la colaboratorii tăi atunci când 
vii cu diverse inițiative, dar se pare că ceea ce.te atrage pe tine, 
interesează și pe alții. Nu reușești să-i implici și pe ceilalți în pla
nul propus, pentru că ei sunt prea sceptici. Nu te deziluziona, conti
nuă, nu ai nimic de pierdut!

Timpul trece exact invers decât ai avea tu nevoie, dar trebuie să i 
te supui lui. Cu alte cuvinte, orele trec așa cum vor ele, și nu le poți 
gestiona în avantajul tău. Ai mai avea nevoie de un răgaz de câ
teva zile pentru a duce la capăt proiectul început, dar nimeni nu ți-l 
oferă, ceea ce devine de-a dreptul deranjant.

Este o zi favorabilă din multe puncte de vedere. Poți să primești 
o mărire de salariu, să ți se facă o propunere tentantă sau pur și 
simplu să primești vizita unui prieten pe care nu l-ai mai văzut de 
mult. Dacă nu ai planuri de weekend, poate nu ar strica să încerci 
să tț odihnești mai mult fiindcă te așteaptă o perioadă grea la 
muncă.

Felul în care respingi părerile altora nu te pune într-o lumină 
prea bună, pentru că ceilalți, vor ține cont de reacțiile tale și nu-ți 
vor mai cere niciodată părerea. Fii mai flexibil, chiar dacă nu-ți 
convin opiniile emise, și dacă ai impresia că numai tu ai dreptate, 
explică și altora cu fermitate ce ai de spus.

tine, găsește modul potrivit de a i le transmite.

© © ©
în arca lui Noe toate animalele joacă 

fotbal.Toți sunt prezenți numai miriapodul 
lipsește. La începutul celei de-a doua re
prize apare și miriapodul. îi driblează pe 
toți, și pe portar, și dă gol. Leul, care era 
cu el în echipă, îl întreabă:

- Unde ai fost până acum?
- Să mă încalț...

© © ©

între canguri:
- Unde ți-e puiul, dragă?
- Imaginează-ți, dragă, că am căzut 

victimă unui hoț de buzunare!

© © ©
De ce cotcodăcește găina după ce se 

ouă?
- Se bucură că nu a rămas însărcinată!
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‘'Exista o prevedere legală, prin care o parte dintre cei neadmiși în concursul de 
titularizare au fost încadrați pe baza rezultatelor obținute la concursurile validate 
din anii precedenti”. K e ,

1 ’ Lv Sorin Radu

Parteneriat de afaceri între Hunedoara și Nograd
Camera de Comerț și Industrie 
(CCI) Hunedoara a făcut 
„Punte de afaceri între jude
țele Hunedoara și Nograd”. 
Ieri, la sediul CCI a avut loc 
deschiderea oficială a proiec
tului de consolidare a relațiilor 
dintre mediile de afaceri din 
Ungaria și județul nostru.

Cele două camere de comerț, 
din Hunedoara și Nograd, sunt parte
nere în cadrul unui proiect Phare imple
mentat de partenerii din Ungaria. 
Proiectul are ca obiectiv principal 
schimbul de informații economice și de 
afaceri între cele două județe în scopul 
îmbunătățirii legăturilor comerciale și 
crearea de noi oportunități de afaceri.

Oameni de afaceri 
maghiari vizitează 
Hunedoara

Prima acțiune comună a celor 
două camere de comerț a avut loc în 
’ mie, cu ocazia participării unei dele
gații a CCI Hunedoara la Forumul Ro
mâno - Maghiar organizat în localitatea

Primul Război Mondial nu mai e nici măcar istorie
Inspectorul general Sorin 
Radu, șeful Inspectoratului 
Școlar Județean (IȘJ) Hune
doara, a participat la reuniu
nea finală din cadrul 
proiectului „Privire asupra 
Primului Război Mondial”.

întâlnirea a avut loc în Franța, 
IȘJ Hunedoara fiind singurul partener 
’in România implicat în acest proiect, 
darticipanții au analizat modul în care 
Primul Război Mondial este oglindit în 
manualele de istorie din țările euro
pene. „Concluzia care s-a desprins în 
urma discuțiilor este aceea că manua
lele nu reflectă suficient consecințele 
războiului. Ilustrarea prin imagini su
gestive a dezastrelor provocate de răz
boi ar putea combate pe viitor 
tendințele spre izbucnirea unor con
flicte asemănătoare. în cazul nostru, s- 
a constatat că marile bătălii de la 

Salgotarjan, Ungaria. „Evenimentul de 
la Deva reprezintă cea de-a doua parte 
a proiectului. Cu această ocazie, o mi
siune economică formată din 19 oa
meni de afaceri din județul Nograd 
vizitează județul nostru în scopul stabi
lirii de contacte de afaceri și noi cola
borări cu firme din zonă.”, a declarat 
Crinela Gafton, directorul general al 
CCI Hunedoara.

Nograd, județul 
fostelor fortificații

La rândul său, Tordai Peter, pre
ședintele Camerei de Comerț din No
grad, a făcut o prezentare a județului 
Nograd: „Cele două județe, Nograd și 
Hunedoara, au foarte multe lucruri ase
mănătoare. Și noi avem o cetate asemă
nătoare cu cetatea Devei. în județul 
nostru sunt peste o sută de ruine de ce
tăți deoarece, fiind situați la granița cu 
Austria, acolo era o zonă de apărare. 
Suntem primii în trei domenii: cele mai 
multe castele și cetăți din Ungaria se 
găsesc pe teritoriul județului Nograd, 
județul nostru este cel mai împădurit 
din Ungaria și avem cel mai mic nuiftăr 
de infracțiuni pe cap de locuitor din 
toată Ungaria. Localitățile sunt mici,

Mărăști, Mărășești și Oituz nu sunt ilus
trate nici măcar prin monumentele care 
comemorează aceste lupte”, spune șeful 
IȘJ

în urma participării la acest pro
iect, inspectoratul a obținut din schim
buri o serie de materiale de prezentare 
cai£ vor fi distribuite în unitățile de în

avem șase orașe în județ, iar zona este 
într-o dezvoltare dinamică.”

Reabilitarea 
arhitecturală 
a orașului Uricani

în calitate de reprezentant al 
Guvernului în teritoriu, fostul subpre- 

*fect Attila Deszi a participat la eveni
ment. De altfel, Deszi s-a implicat în 
realizarea parteneriatului încă de la pri
mele contacte dintre oficialitățile celor 

vățământ din județ.
De asemenea, o sinteză a celor 

discutate în cursul proiectului va fi re
misă Ministerului în vederea emiterii 
unor recomandări către autorii de ma
nuale școlare.

Cătălin Rișcuța 

două județe. „Este o mare bucurie ca, 
după întâlnirea din luna iunie când am 
prezentat județul Hunedoara în Unga
ria, să observ că o delegație atât de im
presionantă din județul Nograd se află 
în vizită la noi. în premieră, în urma vi
zitei pe care am facut-o în Ungaria, s-a 
ajuns la un acord de principiu privind 
înfrățirea orașului Salgotarjan cu muni

Schimbare cu 180 de grade din vară până în toamnă:

De la diplome nerecunoscute 
la încadrați fără concurs

„Bâlba” din acestă vară a 
Ecaterinei Andronescu, ministrul 
Educației, Cercetării și Inovării, cu 
privire la diplomele emise de Univer
sitatea „Spiru Haret” și-a diminuat 
efectele în toamnă. Aceste diplome 
nu au fost recunoscute de Ministerul 
învățământului, astfel că în județul 
Hunedoara, la momentul organizării 
concursului de titularizare în învăță
mânt, peste 70 de candidați au fost 
poftiți afară din sala de examen pe 
baza unui ordin al ministrului Andro
nescu, în care se stipula faptul că nu 
pot participa la examen absolvenții 
de la „Spiru Haret”. Aceștia au depus 
ulterior plângeri penale împotriva In
spectoratului Școlar Județean (IȘJ) 
Hunedoara și a Ministerului învăță
mântului.

Inspectorul general Sorin 
Radu de la IȘJ Hunedoara afirmă că 
situația este nefirească, deoarece In
spectoratul nu este vinovat cu nimic, 
acționând" pe baza ordinelor primite 

cipiul Uricani. în cadrul colaborării, din 
fondurile europene se va face reabilita- 
trea arhitecturală și de mediu a orașului 
Uricani, oraș-locomotivă a Văii Jiu
lui.”, a declarat Attila Deszi, fostul sub
prefect al județului.

Cătălin Rișcuța

de la Minister. „O parte dintre plân
geri au fost retrase, pentru că unii 
dintre cei lezați au ocupat posturi de 
suplinitori calificați la concursul din 
august. Există o prevedere legală, 
prin care o parte dintre cei neadmiși 
în concursul de titularizare au fost în
cadrați pe baza rezultatelor obținute 
la concursurile validate din anii pre- 
cedenți”, spune inspectorul general.

Cătălin Rișcuța

Preacuvioasa Eufrosina, fiica lui Pafnutie Egipteanul
Sfânta Eufrosina a trăit în vremea împăratului Teodo- 
sie cel Mic. Hotărând ea să se întoarcă de la lucrurile 
lumești și deșertăciunea vieții, a fugit de acasă îmbră
cată în haine bărbătești și sub numele de Smarald.

Iubind nespus viața monahală și-a găsit adăpost la o 
mănăstire de bărbați, ferindu-se cu grijă să nu fie găsită de 
tatăl ei, Pafnutie. Și a rămas în viața monahală, aflându-se în 
multe lipsuri și osteneli până ce trupul și chipul său s-au uscat 
de tot, atrăgând minunarea monahilor de așa cucernică vir
tute. Și a rămas ascunsă și neștiută la mănăstire vreme de 38 

de ani, până i s-a apropiat ziua de pe urmă.
Și apropiindu-i-se sfârșitul, Sfânta Eufrosina s-a arătat 

a fi femeie și nu bărbat. In acea vreme a mers la mănăstire și 
tatăl ei, Pafnutie, pe care văzându-l a strigat „ O, tată ”, înainte 
de a se înălța la cele veșnice. Și auzind acestea, Pafnutie căzu 
ca mort, din frica și bucuria de a-și fi văzut vlăstarul. Și pe 
dată lăsă el toate cele de pe lume facându-se monah în locul 
fetei sale.

Ca un tată de așa copil evlavios a purtat mai departe 
virtuțiile fiicei sale până s-a mutat și el întru Domnul.
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Elevii pot deveni cu ușurință victime ale unor in fracțiuni sau pot intra în medii 
infracționale și pot fi folosiți de adulți pentru a comite infracțiuni.

A profitat 
de neatenția

* 9

șoferului
Un tânăr în vârstă de 25 de ani 

a profitat de neatenția unui șofer 
care a coborât din mașină fără să 
închidă portiera și i-a furat porto
felul uitat în autoturism. Incidentul 
s-a petrecut în parcarea aflată în 
fața Sălii Sporturilor din Deva. în 
baza descrierilor făcute de către 
păgubit polițiștii hunedoreni au 
reușit să îl identifice pe tânăr. 
Acesta a fost reținut pentru 24 de 
ore, urmând să fie prezentat Jude
cătoriei Deva cu propunere de 
arestare preventivă.

Tâlhărită 
de un minor

în timp ce se întorcea de la ser
viciu, o tânără în vârstă de 22 de 
ani, din municipiul Petroșani, jt 
fost acostată de către un minor care 
a luat-o prin surprindere și i-a furat 
poșeta. în poșetă se aflau două te
lefoane mobile și suma de 300 de 
lei. Fiind vorba de un minor tânăra 
a fugit după acesta, a reușit să îl 
prindă și să își recupereze poșeta, 
puștiul izbutind să fugă. După două 
zile de la această întâmplare, tânăra 
a avut surpriza să constate că pu
știul care o tâlhărise se plimba nes
tingherit prin oraș. Aceasta s-a dus 
la Poliție și a relatat întâmplarea 
petrecută cu două zile în urmă so
licitând identificarea tânărului. Pe 
baza descrierilor făcute de către 
victimă, polițiștii l-au identificat pe 
minor, iar acum este cercetat de 
către polițiști pentru tâlhărie.

Polițiștii 
vă recomandă

Pentru a nu deveni victime ale 
infracțiunii de tâlhărie, polițiștii hu
nedoreni vă fac următoarele reco
mandări:

Evitați deplasările pe trasee 
aflate în zone mai puțin circulate: 
câmpuri, parcuri, șantiere. Dacă din 
diverse motive trebuie să circulați 
după lăsarea întunericului^ ocoliți 
locurile neiluminate ori unitățile cu 
program prelungit unde se comer
cializează băuturi alcoolice (restau
rante, discoteci). Când observați că 
sunteți urmăriți de persoane sus
pecte, deplasați-vă prin zone intens 
circulate, chiar dacă acest lucru pre
supune schimbarea traseului. Nu vă 
afișați ostentativ cu obiecte de va
loare (lănțișoare, brățări, telefoane 
mobile). Nu vă iăsați atrași în locuri 
dosnice de către indivizi care oferă 
spre vânzare diverse produse (de 
obicei mai ieftine). Nu vă lăudați 
persoanelor necunoscute cu bani sau 
valori pe care le aveți asupra dum
neavoastră sau acasă. Folosiți orice 
motiv pentru a evita să urcați în lift 
cu persoane necunoscute. Nu vă lă- 
sați păcăliți de îmbrăcămintea ele
gantă a acestora. Instruiți-vă în acest 
sens și copiii. Luminile de la intra
rea în bloc și din fața liftului trebuie 
să rămână aprinse odată cu lăsarea 
întunericului.

Dacă sunteți agresați, nu aveți 
rețineri în a țipa și chiar a riposta 
fizic. O astfel de reacție îl poate de
termina pe agresor să vă lase în pace 
și să părăsească imobilul..................... J

Polițiștii deveni au fost la bar în interes de serviciu
în cursul dimineții de ieri, mai 
multe echipaje de polițiști și 
jandarmi au umblat prin ba
rurile și cârcumile municipiu
lui în căutarea elevilor care 
chiulesc de la școală. 
Acțiunea face parte din pro
gramul de combatere a absen
teismului școlar.

La o oră la care elevii ar fi tre
buit să se afle în sălile de curs, oame
nii legii au verificat mai multe unități 
de administrație publică - baruri, bo
degi și restaurante, unele situate în ve
cinătatea școlilor - despre care se știe 
că sunt asaltate de elevii care lipsesc 
nemotivat de la cursuri.

Au fost verificate nouă baruri, 
în trei dintre acestea fiind găsiți cin- 
spăzece elevi care nu prea aveau ce 
căuta acolo. Chiar dacă tinerii nu con
sumau băuturi alcoolice, polițiștii și 
jandarmii i-au identificat pe elevii ca 
să îi pârască dascălilor, singurii care 
pot lua măsuri disciplinare împotriva 
chiulăilor. Polițiștii anunță că vor in
forma și familiile elevilor.

„Deși nu comit o faptă penală, 
absentând de la școală, elevii pot de
veni cu ușurință victime ale unor in
fracțiuni sau pot intra în medii 
infracționale și pot fi folosiți de adulți 
pentru a comite infracțiuni. Având în 
vedere programul de prevenire și 
combatere a delincvenței juvenile, ca 
prioritate națională, acțiuni de acest 
gen vor avea loc și în alte localități din 
județ”, se arată în comunicatul Poli
ției.

Iulian Stroia

UDMR vrea să modernizeze statul român
Europarlamentarul Iuliu Winkler 
declară că UDMR va folosi cam
pania electorală pentru alegerile 
prezidențiale pentru a transmite 
mesajul său cu privire la reforma 
și modernizarea statului.

Declarația a fost făcută de parla
mentarul european, ieri, într-o conferință 
de presă. în opinia sa, de prea mult timp, 
România nu are un proiect politic concret, 
cum au fost cele legate de integrarea în 
structurile nord-atlantice și aderarea la 
Uniunea Europeană (UE), obiective care 
au coagulat în jurul lor întreaga societate 
și clasa politică.

Văzută 
de la Bruxelles, 
România nu arată 
prea bine

"UDMR a decis să aibă un candi
dat la Președinție și pentru a putea trans
mite, în următoarele două luni de 
dezbatere, către comunitatea maghiară, 
dar și spre întreaga opinie publică din

țară, viziunea sa cu privire la ce Românie 
ne dorim. Prin vocea deputatului Kele- 
men Hunor, candidatul nostru la Preșe
dinție, precum și a altor politicieni, 
UDMR își va face cunoscută viziunea cu 
privire la modernizarea statului, la rolul 
pe care trebuie să-1 joace Parlamentul 
într-o democrație reală, la separația pute
rilor în stat sau la ce ar trebui să însemne 
România în UE", a afirmat parlamentarul 
european. Potrivit lui Iuliu Winkler, ale
gerile pentru Președinție ar putea să dea 
un răspuns la întrebarea cu privire la ce 
Românie își doresc cetățenii țării noastre.

Parlamentarul european a mai arătat că, 
la nivelul Bruxelles-ului, România nu se 
bucură de o imagine prea bună și aceasta 
"din cauza incoerenței, dar și a lipsei de 
viziune, de care dă dovadă actualul Gu
vern".

Politicienii au dus 
cu ei la Bruxelles 
și certurile interne

Iuliu Winkler a arătat că s-a pro
dus un transfer al disensiunilor dintre PD- 

L și PSD de la București la Bruxelles. 
"Dacă în România se pot înțelege oare
cum pozițiile contrare pe care se situează 
cele două partide aflate la guvernare, în 
Bruxelles, aceasta este mai greu de expli
cat, după cum greu de explicat sunt lipsa 
de performanță și incompetența unui Gu
vern care se bucură de un sprijin parla
mentar de 73%", a mai declarat Iuliu 
Winkler.

Deputatul a adăugat că lui îi este 
extrem de greu să le explice unor colegi 
din Parlamentul European poziția adop
tată de parlamentarii europeni ai PSD, 
care au refuzat să-și dea votul pentru rea
legerea lui Jose Manuel Barroso la șefia 
Comisiei Europene atâta vreme cât Ro
mânia, prin vocea șefului Guvernului și a 
șefului statului, și-a declarat susținerea 
pentru candidatul PPE pentru un nou 
mandat. Parlamentarul european a parti
cipat, joi, la inaugurarea celei de a 13-a 
ediții a Târgului anual de bunuri de larg 
consum - VARADINUM EXPO, iar în 
cadrul unei conferințe cu teme economice 
prilejuită de acest eveniment a susținut 
prelegerea cu titlul "Criza economică glo
bală ca oportunitate".

Cătălin Rișcuța
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Comisia propune „dezincriminarea consumului de droguri - nu a traficului 
- pentru a aduce la „suprafața consumatorii”.

Parlamentări despre prostituție și droguri

Ce spune Biserica?
Reprezentanții Bisericii se pregătesc să stropească oamenii cu 

aghiasmă și se declară în profund dezacord cu implementarea unei astfel de 
legi, așa cum reiese și din declarația unui preot care a îndrăznit să murmure 
ceva cu privire la acest subiect.

„Este cu totul în afara oricărei morale, este un afront adus societății. 
Nu suntem de acord, vremurile antice au trecut.”

Raportul comisiei prezidențiale 
„Riscuri și inechități sociale în 
România”a recomandat lega
lizarea prostituției și dezincri- 
unirea consumului de 

droguri, fapt ce a generat pa
nică printre cetățeni. Actul se 
concentrează asupra modalită
ților de rezolvare a unor pro
bleme sociale, dar cele mai 
controversate aspecte sunt 
prostituția și consumul de dro
guri. Membrii comisiei văd în 
această măsură o șansă de a 
aduce consumatorii „la ve
dere”, pentru a putea fi ajutați 
și pentru descurajarea consu
mului.

Astfel, în ceea ce privește con
sumul de droguri ilegale, se propune in
troducerea în cartierele cu multi 
dependent de droguri injectabile a unor 
automate cu fise și cu seturi sterile de 
injectare, la fel ca în unele țări euro
pene, pentru a preveni refolosirea serin
gilor. Comisia propune
„dezincriminarea consumului de dro
guri - nu a traficului - pentru a aduce la 
„suprafața consumatorii”.

Legat de prostituție și de răspân
direa infecției cu virusul HIV, membrii 
Comisiei propun în raport legalizarea 
„sexului comercial” și înființarea de 
servicii și centre de specialitate, prin in
termediul cărora femeile care îl practică 
să poată beneficia pe lângă serviciile de 
asistență medicală, socială și psiholo
gică și de prezervative oferite gratis.

La scurt timp după ce raportul a 
fost făcut public, au apărut și reacții 
dintre cele mai diverse.

Politicienii cârcotesc pe la col
țuri că președintele ar fi înnebunit, alții 
îmbrățișează pe întreg sau doar pe ju
mătate idea, cert este că, indiferent de 
culoarea politică sau de credințele per
sonale, fiecare are ceva de spus cu pri
vire la acest subiect atât de delicat.

Andreea Demian

Iată părerile câtorva 
parlamentari 
din județul nostru:

„Nu e vorba de o decizie, ci de 
o posibilă variantă de acțiune pentru ți
nerea sub control a unor fenomene so
ciale negative. Faptul că mass media 
abordează aceste chestiuni reprezintă o 
formă foarte bună de promovare a ra
portului, dar și de a începe o dezbatere. 
Acest raport nu este unul despre pros

tituție și droguri, ci despre sărăcie, ine
galitate, discriminare, despre proasta 
folosire a banilor pentru protecție so
cială. Aceste lucruri nu au fost de inte
res pentru mass media până nu s-a 
discutat despre varianta dezincriminării 
consumul de droguri și a legalizării 
prostituției, ca modalități de limitare a 
afectelor negative ale acestor feno
mene.”

deputat PD-L, 
Viorel Arion

„Ar fi un lucru pozitiv dacă ne 
uităm la țările dezvoltate, precum Ger
mania sau Franța. Ar fi benefic pentru 
femei să aibă carte de muncă, ca să nu 
mai vorbim de aspectele referitoare la 
bolile cu transmitere sexuală, însă toate 
aceste aspecte urmează să fie discutate 
de o comisie. Cât despre droguri, în 
multe țări sunt la vedere, se consumă, 
așa că măcar să se facă legal acest 
lucru.”

senator PD-L, 
Dorin Păran

„Consider că România și cetățe
nii nu sunt pregătiți pentru aceste două

evenimente: legalizarea prostituției și 
dezincriminarea consumului de dro
guri. Cât despre droguri, chiar dacă 
sunt droguri cu risc mic, tinerii vor în
văța să le consume. Nu este bine să se 
legalizeze.”

deputat PSD, 
Laurențiu Nistor

„Sincer să fiu, eu nu prea silht 
de acord nici cu ideea legalizării pros
tituției, nici cu a dezincriminării consu

mului de droguri. Aș fi de acord cu de
zincriminarea dacă s-ar rezolva alte 
probleme în ceea ce privește prostituția, 
în principiu, nu se poate lua o măsură 
deodată.”

deputat UCCR, 
Gheorghe Firczak

„în primul rând cu privire la 
droguri: este aberant ca în România 
anilor 2009 - 2010 să vorbim de legali

zarea drogurilor. Este o aberație prezi
dențială, fără argumente, fără 
Dumnezeu, ca și Băsescu. Sper ca din 
6 noiembrie să vorbim de Băsescu la 
trecut, despre el și aceste aberații. în 
ceea ce privește prostituția este de dis
cutat, ca argumente pozitive sunt com
baterea proxenetismului, combaterea 
traficului sau a bolilor venerice. Ca ar
gument negativ este Biserica Ortodoxă, 
care este împotriva acestui proiect.”

senator PSD, 
Cosmin Nicula
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>=î> încă o vedetă cu gripă porcină
•=£> Mult prea timid cu f emeile

Marilyn Manson are gripă porcină
Controversatul rocker ame
rican Marilyn Manson a fost 
diagnosticat cu virusul 
AH1N1, însă viața nu-i este 
pusă în pericol, medicii aș- 
teptăndu-se la o recuperare 
rapidă, informează female- 
first.co.uk.

"Am fost oficial diagnosti
cat, de un doctor adevărat, cu 
gripă porcină", a scris el pe pagina 
sa de My Space. "Știu că toată 
lumea o să sugereze că am căpătat 
boala pentru că am făcut sex cu un 
porc", a mai glumit el. "Cu toate 
aceastea, doctorul a spus că alege
rile mele din trecut în ceea ce pri
vește femeile nu au avut de-a face 
cu boala. Din păcate, voi supravie
țui", a adăugat acesta.

Manson nu este singura ve
detă diagnosticată cu această 
boală. Actorul Rupert Grint, din 
filmul "Harry Potter" - care inter

pretează rolul lui Ron Weasley - , 
a crezut că va muri după ce a con
tractat virusul AH1N1. "Mi-a fost 
foarte frică când am aflat că am 
gripă porcină. Mă gândeam: 
«Oare o să mor?». Dar, de fapt, a 
fost ca orice altă gripă. M-a durut 
gâtul și am stat în pat câteva zile", 
a declarat el. De asemenea, Tom 
Meighan, vocalul trupei Kasabian, 
a fost diagnosticat cu aceeași 
boală, iar o zi mai'târziu, colegii 
săi - chitaristul Serge Pizzomo, 
basistul Chris Edwards și toboșa
rul Ian Matthews au prezentat ace
leași simptome.

Organizația Mondială a Să
nătății (OMS) a anunțat, la sfârși
tul săptămânii trecute, că virusul 
AH INI a provocat moartea a cel 
puțin 3.486 de persoane în lume, 
înregistrându-se o creștere cu 281 
de decese comparativ cu bilanțul 
precedent publicat cu o săptămână 
înainte de organizație.

John Travolta șantajat
La nouă luni de la moartea fiului său Jett, actorul John Travolta a apărut 
în fața instanței din Bahamas. El a depus mărturie într-un proces în care 
două persoane sunt acuzate că au încercat să-l șantajeze și să obțină 25 de 
milioane de dolari în schimbul unui act legat de moartea fiului său.

Starul american a povestit 
miercuri în detaliu juraților și jude
cătorului ultimele clipe din viața 
băiatului său. Jett Travolta a suferit 
un atac cerebral în ianuarie pe când 
se afla cu familia în vacanță, în Ba
hamas. Tatăl său a cerut paramedi- 
cilor să-l transporte la aeroport și 
nu la spital. In acest scop a semnat 
un act de refuz al ajutorului medi
cal. Deși în cele din urmă băiatul a 
ajuns la spitalul local, șoferul am
bulanței a păstrat documentul. 
Apoi, cu ajutorul unui fost senator 
din Bahamas, a încercat să obțină 
de la actorul american 25 de mi
lioane de euro pentru a nu da pu
blicității. formularul respectiv. 
Ambii inculpați au pledat nevino
vat.

Spice Girls din
Fostele componente ale grupului britanic 

Spice Girls se gândesc să se reunească pentru a 
doua oară, a dezvăluit, într-un show de televi
ziune, Geri Halliwell, cea care, de altfel, a fost 
prima care a părăsit grupul, în mai 1998.

"Eu și fostele mele colege din Spice 
Girls suntem, înainte de toate, prietene. Ne în
tâlnim, discutăm și avem planuri creative. De 
pildă, acum strângem informații despre posibi
litatea... Dar nu aș vrea să spun mai multe acum. 
Avem un plan și nu vrem să-l dezvăluim de
ocamdată", a spus Halliwell. Declarațiile cântă-

nou împreună 
reței vin la o zi după ce ea s-a întâlnit cu alte trei 
foste componente ale formației, Emma Bunton, 
Mel B și Mel C. A cincea Spice Girl, Victoria 
Beckham, nu a fost prezentă la întâlnire.

Grupul Spice Girls și-a câștigat celebri
tatea în 1996, datorită piesei "Wannabe", inclusă 
pe un album vândut în peste 65 de milioane de 
exemplare. După plecarea lui Geri Halliwell, 
trupa a mai rezistat, în formula de patru, până 
în 2001. Grupul s-a reunit în 2007, însă fără 
prea mult succes.

îi e rușine de iubire
Neil Dando are 27 de ani 

și nu a sărutat nicio femeie până 
acum, ceea ce, potrivit medici
lor, înseamnă că suferă de o rară 
afecțiune psihologică. Neil 
Dando, originar din Worthing, 
West Sussex, suferă de boală 
cronică, manifestată prin rușinea 
de a iubi, un factor psihologic 
care îl împiedică să se apropie 
de o femeie. Dacă face acest 
lucru are un violent atac de pa
nică și de anxietate, putând su
feri chiar un atac de cord.

Tânărul se teme că 
această bizară traumă îl va îm
piedica să aibă'vreo relație cu o 
femeie vreodată. "La muncă, de

oarece este totul pur profesional, 
nu am nicio reacție. Se întâmplă 
doar când o femeie mă atrage cu 
adevărat", a declarat Dando. 
"însă dacă îmi place de cineva, 
starea de panică mă cuprinde 
imediat".

Problema "rușinii de iu
bire" a fost îndelung dezbătută 
de profesorul american Brian 
Gilmartin în cartea sa intitulată 
"Timiditatea și Iubirea: Cauze, 
Consecințe și Tratamente", pu
blicată în urmă cu mai bine de 
două decenii. Potrivit acestuia, 
oamenii cu această fobie găsesc 
foarte dificilă, dacă nu imposi
bilă metoda de a începe o relație

în care să se apropie romantic 
sau sexual de o persoană de care 
se simt atrași. în plus, potrivit 
datelor publicate de acesta, 1,5 
% dintre bărbații americani su
feră de această afecțiune. Neil 
Dando a rămas șocat de diag
nosticul ce i-a fost pus, când a 
realizat în timpul unei discuții pe 
un forum că mai există persoane 
în aceeași situație cu a lui. "Am 
realizat că am fost un prost să- 
mi petrec toata viața gândindu- 
mă cât de ghinionist am fost 
așteptând să apară cineva potri
vit pentru mine", a mărturisit tâ
nărul.

first.co.uk
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& Glasul comunei Sarmizegetusa

2009, an de grație pentru Sarmizegetusa
Comuna Sarmizegetusa a avut 
parte de schimbări fundamentale 
în ultimele două luni. Primarul 
Mihai Todoni poate fi mândru de 
ceea ce a făcut pentru comună. 
Practic, i-a ieșit cam tot ce și-a 
propus. Ba mai mult, Mihai To
doni a fost ales să reprezinte Țara 
Hațegului în adunarea eparhială 
a Episcopiei Hunedoara, semn că 
omul Mihai Todoni se bucură de 
prețuirea locuitorilor zonei.

de finanțare pentru construirea rețelelor 
de canalizare și alimentare cu apă în co
munele Totești și Sarmizegetusa.

Cele două comune au obținut șase 
milioane de euro pentru un proiect finan
țat de Uniunea Europeană prin Agenția de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 
(APDRP).

Autoritățile locale și reprezentan
ții Agenției au semnat contractul de finan
țare al proiectului de alimentare cu apă și 
canalizare în cele două comune, un eve
niment la care au participat lideri politici 
aflați în opoziție alături de cei de la pu
tere.

Mihai Todoni a reușit să-și împli
nească un vis mai vechi, acela de a pro
mova un proiect de punere în valoare a 
vestigiilor istorice din comună.

Proiectul a devenit posibil pentru 
că, recent, Primăria Sarmizegetusa a ob
ținut finanțare pentru realizarea rețelelor 
de alimentare cu apă și canalizare, un pro
iect fără de care nu s-ar fi putut pune în 
discuție dezvoltarea turistică a zonei și 
toate celelalte proiecte Ifegate de vechiul 
oraș antic.

De asemenea, primarul Mihai To
doni se află în discuții avansate cu parte
neri străini pentru obținerea de energie 

de la Sarmizegetusa.

Cei mai tari 
din Regiunea de Vest

După 2000 de ani, 
va fi iar canalizare 
la Sarmizegetusa

Liviu Picior, șeful Centrului Re
gional APDRP, spune că este pentru 
prima dată când, în Regiunea 5 Vest, două 
comune asociate au fost selectate la finan
țare și i-a rugat pe primari să fie cu băgare 
de seamă la felul cum vor gestiona banii.

„Vă vor controla toate comisiile 
pământului ca să afle cum ați cheltuit 
banii. Sper din tot sufletul să lucrați în așa 
fel încât să nu aveți probleme”, a declarat 
Liviu Picior, directorul Centrului de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 5-Vest 
Timișoara.

în„N-am mai avut canalizare 
zonă de pe vremea romanilor”, aceasta a 
fost observația făcută de autoritățile pu
blice la momentul semnării contractului

Romanii ne-au mai 
cucerit o dată, acum 
doar cu omenia lor

După obținerea proiectului de fi
nanțare pentru apă și canal a urmat pro-

iectul de finanțare pentru Ulpia Traiana 
Augusta Sarmizegetusa, proiect prezentat 
la „Dies Traiani”, manifestare la care a 
participat o delegație din Italia, formată 
din Fedele Battisti, consilier guvernamen
tal, Massimo D'Onofrio, consilier al pri
marului Romei, responsabil cu 
dezvoltarea relațiilor economice și preșe
dinte al Asociației întreprinderilor Mici și 
Mijlocii din Italia (AIMMI), Antonio De 
Angelis, coordonator național și vicepre
ședinte al AIMMI, Pier Vittorio Bazzolo, 
consultant pentru accesarea Fondurilor 
Europene, arhitecții Angelo Magliano și 
Alfonso Vecchio și profesorul de arheo
logie Fabio Galeandro.

Finanțări pentru 
Ulpia Traiana

780.000 de euro, pentru reabilitări de sta
țiuni arheologice, proiect în care sunt in
cluse monumente istorice din Italia, Rusia 
și Tunisia, alături de Ulpia Traiana.

Italienii au venit cu un proiect de 
reabilitare a vestigiilor istorice de la Sar
mizegetusa» Finanțarea proiectului se va 
face cu fonduri europene nerambursabile. 
Italienii vor să obțină 200.000 de euro 
partea (pentru) identificarea topografică 
a vechiului oraș, împrejmuirea zonei și 
montarea unei instalații de iluminat. Mir
cea Moloț, președintele Consiliului Jude
țean, declară că mai există la Comisia 
Europeană un proiect, în valoare de

Maria Florescu

„Mă bucur pentru 
colegul meu Mihai Todoni, 
care este primar într-o zonă 
magnifică, cu o istorie atât 
de bogată. După 2000 de 
ani, Sarmizegetusa va avea 
iar o aducțiune de apă. Deva 
și-a rezolvat această pro
blemă acum 25 de ani - 
dacă nu mă înșel - Sarmize
getusa o face acum cu șase 
miliarde de euro, bani care 
vor fi în folosul comunității

și în dezvoltarea viitoare a acestei zone. Ne bucurăm și le 
i mulțumim tuturor celor care ne-au sprijini în acest demers. ”

Mircia Muntean, 
președinte PNL Hunedoara

„Noi încercăm să punem 
umărul la dezvoltarea județului nos
tru, să ajutăm primarii din mediul 
rural să își dezvolte infrastructura în 
comună, să intre și satele noastre în 
Uniunea Europeană cu rețele de ali
mentare cu apă și canalizare. Sper ca 
în cel mai scurt timp acest proiect să 
fie implementat în așa fel încât toate 
familiile din cele două comune să se 
bucure de confortul absolut necesar 
în secolul în care trăim. Sarmizege
tusa este o comună de referință pen
tru poporul român și mă bucur că a 
obținut finanțare pentru acest pro
iect".

Cosmin Nicula,
senator PSD de Hunedoara

♦ „ Proiectul de construire a rețelelor de alimen
tare cu apă și canalizare în comunele Sarmizegetusa 
și Totești este primul de acest fel pe Măsura 322, ceea 
ce denotă că atunci când primarii trec cu gândurile 
de interesele locale sau - putem spune - chiar și de 
partid, pentru că sunt doi primari de la două partide 
diferite, pot înfăptui lucruri deosebite în folosul co
munităților pe care le reprezintă și pe care le conduc. 
Ceea ce s-a întâmplat la Sarmizegetusa trebuie să fie 
un imbold pentru toți primarii hunedoreni care trebuie 
să vadă că există posibilități dacă știi cum să faci niște 
proiecte ca lumea, dacă știi să alegi firma potrivită 
pentru a scrie astfel de proiecte, iată e posibil să se 
acceseze fonduri nerambursabile care categoric vor 
îmbunătăți viața locuitorilor din Sarmizegetusa și To
tești".

Ioan Gabriel Samoilescu, 
prefect al județului Hunedora

Primarul Mihai Todoni a 
fost ales recent să reprezinte locui
torii din Țara Hațegului în aduna
rea eparhială la Episcopia 
Hunedoarei. Adunarea eparhială 
este un fel de „ Parlament ’’ al Epis
copiei. La nivelul județului Hune
doara sunt aleși 30 de 
„parlamentari ”, 20 dintre ei sunt 
aleși dintre mireni, 10 sunt preoți. 
„Fără putință de tăgadă că cei 
aleși sunt dintre cei vrednici", ne 
spune părintele protopop Alexan
dru Hotărau.
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PD-L nu participă la votul de cenzură
parlamentarii și membrii PD-L 
din Executiv nu vor participa la 
votul moțiunii de cenzură a Opo
ziției, au decis grupurile parla
mentare ale formațiunii, ieri, 
înaintea ședinței plenului reunit

PD-L â decis să nu își exprime 
deloc votul asupra moțiunii de cenzură. 
Parlamentarii PD-L nu vor părăsi sala de 
plen în momentul votării, dar nu vor vota. 
Democrat-liberalii și-au motivat decizia 
prin faptul că nu doresc să existe niciun fel 
de suspiciuni privind votarea de către unii 

parlamentari PD-L a moțiunii de cenzură 
PNL și UDMR, "Guvernul PD-L - PSD a 
hotărât: Decât muncă fără rost, mai bine 
puțin și prost", pe legea salarizării unice.

Pentru a fi adoptată, moțiunea de 
cenzură trebuie să întrunească voturile a 
cel puțin jumătate plus unu din numărul 
total al parlamentarilor. Astfel, este nece
sară întrunirea a cel puțin 236 de voturi.

Ministrul Sănătății, Ion Bazac, a 
anunțat, ieri, la Parlament, că în urma de
ciziei grupurilor parlamentare ale PSD, 

'toți reprezentanții partidului nu vor parti
cipa la momentul votului moțiunii de cen
zură.

Adrian Năstase îi ține spatele lui Mitrea
Președintele Consiliului Națio
nal al PSD, Adrian Năstase, a 
declarat, referitor la propune
rea unor social-democrați de 
excludere a lui Miron Mitrea 
din partid, că eliminarea unor 
oameni din PSD în prag de 
campanie nu este o soluție.

"Eu nu cred că înainte de o 
competiție politică, o competiție elec
torală, soluția cea mai bună este de 
centrifugare, aceea de a scoate din 
structura de partid diverși oameni. Nu 
e vorba doar de Mitrea, e vorba de 
oricare dintre colegii care pot sau ar 
putea, dacă ar fi angajați mai puternic 
în această campanie electorală, să 
ajute la realizarea unui scor mai bun", 
a spus social-democratul Adrian Năs

tase.
Senatorul PSD Miron Mitrea a 

declarat marți seara că știe că liderul 
PSD București a propus excluderea 
sa din partid, iar Marian Vanghelie a 
confirmat că a cerut acest lucru la șe
dința BPN de luni, pentru că "s-a să
turat" de oameni ca Mitrea, care au 
beneficiat de "privilegiile partidului". 
"A propus la BPN-ul de ieri.Vanghe
lie și cred că Toma de la Olt au propus 
chestia asta. Mie mi-e greu să comen
tez ce spune Marian Vanghelie. E pe
nibil că el vorbește în numele PSD, 
mă simt penibil (...) El este singurul 
care are curaj să facă afirmații pe care 
nu le-ar face altcineva din motive 
lesne de înțeles și atunci este folosit 
ca trompetă pentru aceste lucruri de 
cei care controlează partidul la ora 
aceasta, gașca lui Hrebenciuc care îl 

controlează și pe Mircea Geoană. E 
s-au supărat foarte tare pe mine că an 
spus că o bună parte din ceea ce i 
scris Octav Cozmâncă în acel mate 
rial, nu pot să spun că nu este așa",: 
declarat Mitrea la un post de te i 
ziune.

Miron Mitrea a mai spus că ni 
va demisiona din PSD. "Sunt pese 
dist, cu toate nemulțumirile momen 
tane, nu am să ies din partid, am si 
sprijin candidatul partidului la alege 
rile prezidențiale. Nu ascund, sti< 
toată lumea că am o simpatie pentri 
Sorin Oprescu. Eu cred că toți ce 
patru candidați care sunt astăzi îi 
luptă au o șansă, eu sper, în ciud. 
simpatiilor personale, ca Mirce 
Geoană, președintele partidului, s. 
câștige", a adăugat Mitrea.

Coaliția pentru Justiție
Plenul reunit al Parlamentului a decis ieri, în 
unanimitate, înființarea unei comisii speciale 
pentru analizarea situației din Justiție, la soli
citarea grupului PSD+PC. Cu social-demo
cratul Florin lordache pe post de președinte 
al noului for înființat, PSD a reușit să facă 
Parlamentul să se substituie rolului de media
tor pe care președintele Traian Băsescu a în
cercat să îl joace în conflictul dintre Justiție și 
Executiv.

Social-democrații și-au justificat demersul prin eșe
cul președintelui Traian Băsescu de a media acest conflict 
dintre Guvern și Justiție care în ultima vreme s-a radicali
zat, "îmbrăcând forme nefirești și nespecifice unei ordini 
de drept constituționale". In ciuda înțepăturii aruncate spre 
Cotroceni, parlamentarii PD-L au decis, pe ultima sută de 
metri, să sprijine demersul social-democrat. Liderul gru
pului PD-L din Camera Deputaților, Mircea Toader a de
clarat, ieri, că, "analizând oportunitatea" înființării unei 
Comisii pe justiție, grupul PD-L susține inițiativa PSD. în 
opinia sa, comisia va trebui să găsească și soluții pentru 
evitarea uneTcrize în domeniul justiției. "Vom solicita mo
dificări ale proiectului de hotărâre pentru a elimina inge
rințele politicului", a subliniat însă Toader. "îi felicităm pe 
colegii de la PD-L că au dat dovadă din nou de aceeași 
consecvență - ieri nu au fost de acord, acum iată că s-au 
răzgândit, îi felicit, mă bucur că vom lucra împreună", a 
comentat ironic liberalul Puiu Hașotti. Plenul Parlamentu
lui a mai decis numirea ca vicepreședinte al comisiei a de-

Codurile de procedură
mai așteaptă

Parlamentarii juriști din comisia specială pentru codurile de procedură pc 
nală și civilă au obținut un răgaz pentru finalizarea raporturilor pe cele două pre 
iecte. Stabilit inițial pentru luna septembrie, termenul de depunere a raportului 
fost devansat de plenul reunit al Parlamentului până la sfârșitul lunii octombrie 
Decizia a fost luată de cele două Camere legislative cu doar un singur vot împ< 
trivă.

Vicepreședintele Senatului, Alexandru Pereș (PD-L), a declarat, miercur 
că cele două conduceri ale Parlamentului au aprobat, în ședința comună, propi 
nerea subcomisiilor privind noile Coduri de procedură de prelungire a activităț 
până la 30 noiembrie.

"Există o propunere venită din partea comisiilor speciale care vor trebi 
să depună rapoartele asupra proiectelor de lege privind Codul de procedură civi 
și codul de procedură penală, o solicitare de prelungire a activității acestor comis 
până la 30 noiembrie 2009", a spus Pereș.

mocrat-liberalului Iulian Urban, în timp ce secretarul co
misiei va fi liberalul Tudor Chiuariu.

Grupurile parlamentare și-au desemnat și reprezen
tanții care să facă parte din această comisie. Din partea de- 
mocrat-liberalilor vor participa la lucrările comisiei: 
Daniel Buda, Gheorghe Ialomițianu, Sever Voinescu, Iu
lian Urban și Gabriel Andronache; social democrații i-au 
selectat pe: Dan Șova, Victor Ponta, Florin Iordache, Vio
rel Ștefan și Sergiu Andon; PNL: Tudor Chiauriu, Eugen 
Nicolăescu și Teodor Meleșcanu; UDMR: Mate Andrasi, 
iar din partea minorităților Iusein Ibram.
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Pretutindeni, oamenii luptă împotriva nedreptăților și inegalităților, dar “în pofida dificul
tăților și obstacolelor, noi putem învinge. ” _ , . ,
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Sarkozy vrea reformă la ONU
Președintele francez Nicolas 
Sarkozy le-a propus, miercuri, 
la New York, statelor membre 
ONU să se pună "de acord, 
până la sfârșitul acestui an, cel 
puțin asupra unei reforme pro
vizorii" a Consiliului de Secu
ritate. Președintele francez a 
luat cuvântul cu ocazia deschi
derii celei de-a 64-a Adunare 
Generală a Națiunilor Unite.

"Criza ne obligă să dăm dovadă 
de imaginație și de îndrăzneală", a pre
cizat Sarkozy, considerând că "în poli
tică, economie, mediu, ni se impune 
necesitatea unei noi guvernări mon
diale".

Potrivit acestuia, "cele mai ’dez
voltate țări nu pot pretinde să guverneze 
singure lumea" și trebuie "lărgit cercul 
membrilor permanenți și nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate".

Necesitatea 
extinderiiConsiliului 
de Securitate

Franța eere de mai multe luni o 
extindere a Consiliului de Securitate. 
"Este"inacceptabil ca țările de pe conti
nentul african să nu aibă un membru 
permanent în Consiliul de Securitate, 
sau continentul sud-american cu o mare 
putere cum este Brazilia, sau India cu 
un miliard de locuitori ai săi sau Japo
nia sau Germania să fie excluse", a pre
cizat el. "Atunci, trebuie să convenim 
până la sfârșitul acestui an cel puțin 
asupra unei reforme provizorii. Acest 
lucru ține de legitimitatea ONU, de ca
pacitatea sa de a acționa într-un mo
ment în care lumea are atâta nevoie ca 
întreaga comunitate internațională să se 
mobilizeze pentru a face față unor pro
vocări fără precedent", a adăugat el. 
Președintele francez a precizat, de ase
menea, că trebuie "mers până la sfârși
tul refondării capitalismului financiar", 
"refondarea sistemului monetar interna

țional", "eliminarea paradisurilor fis
cale" și "limitarea fluctuațiilor cursuri
lor pentru materiile prime supuse unei 
specule excesive".

"Reformarea Fondului Monetar 
Internațional și a Băncii Mondiale este 
o necesitate", a afirmat Sarkozy.

El a pledat din nou ca "angaja
mentele pentru obiectivele cifrate în 
privința emisiilor de gaze cu efect de 
seră" să fie fixate la Copenhaga în de
cembrie, dar și pentru crearea unei or- 
ganiații mondiale a mediului și 
înființarea unei taxe pentru emisiile de 
dioxid de carbon la granițe. "Nu li se 
poate cere țărilor în curs de dezvoltare 
care au atât de recuperat și celor mai să
race care trebuie să facă față atâtor di
ficultăți să respecte aceste norme fără a 
le sprijini în eforturile lor", a declarat 
președintele francez.

Potrivit președintelui francez, 
"avem obligația de a inventa o nouă 
lume". "La Pittsburgh, cât și la Copen
haga, am spus-o solemn, nimic nu ar fi 
mai rău decât un compromis medio
cru", a conchis Sarkozy.

Dalai Lama, 
la locul asasinării 
lui Martin Luther King

Prințul merge la pârnaie
Prințul Victor Emmanuel de Sa

voia a fost trimis în justiție pentru co
rupție, a anunțat miercuri magistratul 
italian însărcinat cu acest dosar. Fiul ul
timului rege al Italiei, în vârstă de 72 de 
ani, a fost arestat în 16 iunie 2006 pen
tru corupție, jocuri trucate și proxene
tism. El a stat în închisoare timp de o 
săptămână, după care a fost plasat în 
arest la domiciliu la Roma, după ce și- 
a recunoscut parțial faptele, potrivit ma- 
gistraților. Prima audiere a fost fixată 
pentru 21 decembrie.

"Nu ne puteam aștepta la altceva 
în acest dosar inexplicabil. Sunt în con
tinuare încrezător că faptele vor ieși în 
cele din urmă la suprafață, dar sufăr să 
fiu vizat de aceste acuzații", i-a spus el 

telefonic avocatului său, Francesco 
Murgia.

Această trimitere în justiție a 
fost cerută de Parchet, în cadrul scan
dalului Savoiagate: potrivit acuzării, 
Victor Emmanuel ar fi corupt funcțio
nari pentru a obține autorizarea instală
rii unor jocuri video și ar fi favorizat 
spălarea de barti în mai multe cazinouri. 
12 persoane au fost arestate în această 
anchetă.

Moștenitor al Casei de Savoia și 
nepot al regelui Victor-Emmanuel al 
III-lea, el locuia în Elveția, unde s-a 
mutat familia sa după ce a fost exilată 
din Italia,'din cauza colaborării cu regi
mul fascist.

Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, s-a rugat 
miercuri în locul unde liderul american al luptei 
pentru drepturile civile, Martin Luther King, a 
fost asasinat în 1968. Această vizită a marcat în
ceputul unei călătorii de două săptămâni a lui 
Dalai Lama în Statele Unite, în cursul căreia el 
ar urma să participe la numeroase discuții pe 
tema spiritualității, dar nici o întâlnire nu este 
prevăzută cu președintele american Barack 
Obama.

Dalai Lama, în vârstă de 74 de ani, s-a aflat pentru 
prima dată în vizită la Memphis, în Tennessee, pentru a primi 
acolo o distincție a Muzeului Național al Drepturilor Civile, 
din care face parte Motelul Lorraine, unde liderul affo-ame- 
rican a fost asasinat.

în fața jurnaliștilor, Dalai Lama a calificat vizita sa 
drept "foarte emoționantă", după ce a depus un material alb 
pe locul unde Martin Luther King a fost ucis. "în același timp, 
evenimentele istorice ne dau convingeri", a subliniat Dalai 
Lama.

Pretutindeni, oamenii luptă împotriva nedreptăților și 
inegalităților, dar "în pofida dificultăților și obstacolelor, noi 
putem învinge", a declarat el. China se opune cu vehemență 
ca Dalai Lama, pe care îl acuză de separatism, să aibă întâlniri 
cu lideri străini. Obama nu ar urma să îl întâlnească pe liderul 
spiritual înainte de prima sa vizită la Beijing, prevăzută pentru 
luna noiembrie.

Cartel ilegal în Ungaria
Autoritățile ungare au sancționat ieri Visa, MasterCard și mai multe 

bănci comerciale, printre care și OTP, cu amenzi în valoare totală de mai 
multe milioane de euro, acuzând companiile că au constituit un cartel ilegal 
pentru fixarea comisioanelor interbancare percepute la tranzacțiile prin câr
duri.

Autoritatea pentru concurență din Ungaria, GVH, a amendat Mas
terCard și Visa cu 477 milioane de forinți, echivalentul a 1,76 milioane de 
euro. Totodată, GVH a sancționat OTP, cea mai mare bancă pe plan local, 
cu 281 milioane de forinți, adică 1 milion de euro.

Moldoveni fără vize în România
Titus Corlățean, președintele Comisiei 
de politică externă a Senatului Româ
niei, a anunțat că România ar putea fa
cilita obținerea vizelor de către cetățenii 
Republicii Moldova. Pe termen scurt, ar 
putea fi anulată obligativitatea ca mol
dovenii să prezinte cei 500 de euro, pen
tru intrarea într-o țară a Uniunii 
Europene.

Cetățenii Republicii Moldova ar 
putea intra mai ușor în România prin anu

larea pe termen scurt a obligativității de 
prezentare a extrasului de cont de minim 
500 de euro, a declarat Titus Corlățean la 
Chișinău. Corlățean a mai spus că se va 
adresa instituțiilor responsabile la Bucu
rești, în acest sens, dar și că va relua nego
cierile cu Bruxelles-ul în vederea 
flexibilizării regimului de vize pentru ce
tățenii din Republica Moldova. “Până la 
intrarea României în spațiul Shengen, am 
putea obține această derogare și anume de 
anulare a obligativității de a demonstra de

ținerea a minim 500 de euro”, a mai spus 
Corlățean.

„Din primele discuții la nivelul pre
ședinților comisiilor de politică externă din 
statele membre ale Uniunii Europene, am 
primit, în general, reacții pozitive pe tema 
liberalizării regimului de vize pentru cetă
țenii Republicii Moldova, dar este nevoie 
de eforturi și lobby, iar România se anga
jează să facă acest lucru “, a concluzionat 
Corlățean.
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La 
culm»!

Sportivi

Urme de 
pgarâ

Califi-

Intervle-

Mărunții

înzestrat cu una dintre 
cele mal deosebite voci 

din lume șl având o 
carter» fenomenală 
marcat* de aceeași 
măsură a unicității, 

solistul a întrepătruns
succes muzica clasic* cu 

cea comercial».

Domi
nații

7

Dânsa
RmL> 
bllftâ

Cal» do

Petal

Silvic
Onițâ

haMoșâ

in ștaif! 

Negapo

Tonți
Ofen-
s.vă

Pom de 
crăciun

num» 
posesiv

Trecut 
cu greu

Rând

Obicei 
rău

Culac!

Cel aleși

Intrări

Furcii

Lovituri 
Artar* 

în acest

Uitat* 
Dovadă 

de sensi
bilitate

Urmă din 
trocul 
Extras

--------------

Șpagă 

In venăl

? (...) 
Un pen 

de Ca» 
nova

Motivație

Pastoral*

Tragedie

Card!

Invidie

Amânat

Avantaj

Curtai

Nu mai 
mult

Cam
pion

Bar* la 
gimnas

tică

Diferit de 
■ lb-nagru
Fir textil

Gest ne
controlat

Ciolan
----------

Lăun
trici

Soare 
antic

Hazliu

Cucerit

Certat

Introduceți In grta do mal oua următoarata cuvinte: 
APOD, ATIC, AȚAȚAT, BU, CANA, 

CANAL, CAPITELURI, CAZ, CLIMA

Pierdut*

Sprijin 
CapTn 

biserică

Cupru 
De 

lăudat

Sărman

Epocă
Alu

miniu

1 *2

2

3 4 5
4

4 7 8 9 10

3 . .
II 1

4 •1
5 T
6 L
7

8 i r
9 -10 i

—J

Tare de 
capi

Figură

La tribunal se audiazA martorii: 
- Când ap văzut că inculpatul 

Intenționează eă-M arunca Macra de 
la etaj, de ce n-ați intervenit?

- Pentru că am văzut că Inculpatul 
este destul do puternic ca să_____

TERIC, CRITICABIL, DENUMI, ETANOL, 
IC, K3, ILUMINATOR, INAR, IRONIZA

TOR, LATIN, LATINIZĂRI, LEGĂ
NĂ TURĂ. UNE, MAS, OT, RĂTANI, 
RECAPITULA. RU, SO6Ă, ȘAL. TA, 

TAC, TIBET, TIZI, TOCI, TU, UCIS, UP.
Petru ARDELEAN - ARAC

Viorel Naohi - Vladwirescl

9 6 3 7 2 8
2 4 5

3 1 8 5 6 7
5 1 7 2 6
2 4 1 8 3 5

7 3 6 9 1
6 2 5 9 3 1

3 2 4 5 9
4 5 6 3 7 8
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Concurs Național de Proiecte fără... proiecte

Directorul l.orincz Szell explici modalitatea participării 
la concursul Național de Proiecte

Organizațiile non-guverna- 
mentale evită să lucreze pentru 
și cu tinerii din mediul rural. 
Aceasta este concluzia care 
poate fi trasă din dezinteresul 
de care „se bucură” Concursul 
Național de Proiecte destinate 
tinerilor de la sate. Tema con
cursului este „incurajarea 
creativității și inovării în acti
vitatea de tineret”. Nici una 
din cele 37 de organizații non- 
guvernamentale din județ nu 
și-a anunțat participarea la cea 
de-a doua etapă a concursului, 
deși suma de bani care ar fi 
alocată unui proiect câștigător 
este destul de consistentă.

„Ar fi benefică o asemenea ac
țiune, însă deocamdată eu nu știu nimic 
despre un asemenea proiect”, declară 
Laurean Gherman, Șeful Cercetașilor 

din România, Centrul Hunedoara. 
„Avem deja un proiect cu o amploare 
mult mai mare. Nu știu dacă voi depune 
proiectul, pentru că timpul este foarte 
scurt. Un asemenea proiect presupune 
un volum mare de muncă, măcar două 
săptămâni de lucru. Oricum proiectele 
sunt anunțate pe site și fiecare organi
zație participă și se pregătește pentru ce 
proiect dorește”, spune Mihaela Sopin- 
cean, reprezentantul organizației de ti
neret „Clubul Sporturilor Montane”.

„Tinerii vor învăța 
cum să se dezvolte 
pe plan personal”

Participanții la concurs vor 
primi informații și consultanță gratuită 
de la reprezentanții Direcției Județene 
pentru Tineret Hunedoara (DJTH). 
„Concursul este organizat de Ministerul 
Tineretului și are ca obiectiv formarea 
și informarea tinerilor din satele hune- 
dorene și stimularea participării lor prin 

instrumente on-lipe de comunicare și 
consultanță. Ținând cont că în județul 
nostru nu există nici măcar o organiza
ție de tineret care să funcționeze în me
diul rural și doar trei licee care sunt la 
țară, necesitatea unor proiecte care să 
se deruleze în satele hunedorene este 
foarte mare. De exemplu, prin interme
diul fundațiilor care vor câștiga pro
iecte, tinerii vor avea acces la 
calculatoare și vor putea învăța cum să 
își facă un CV, vor învăța cum să se 
dezvolte pe plan personal, ca indivizi”, 
declară Lorincz Szell, directorul ad
junct al DJTH.

Organizațiile de tineret din județ 
vor putea să își depună proiectele la Mi
nister în perioada 22 septembrie - 6 oc
tombrie. Suma alocată pentru derularea 
proiectului este de un milion de lei. în 
urma licitației, fiecare proiect câștigător 
poate să primească maxim 40.000 de 
lei, sumă nerambursabilă.

Maria Florescu

Fă bani
din firme cu 10 lei!
Ministerul IMM a lansat în dezbatere o ini
țiativă legislativă care prevede că de anul 
viitor tinerii cu vârsta sub 35 de ani și care 
nu au mai avut o altă afacere vor putea să 
întemeieze firme al căror capital social să 
fie 10 lei.

Acestea vor beneficia de importante facilități 
ecum scutirea la plata impozitelor pe profit și pe 

salarii pentru o perioadă de trei ani.
Există însă unele limitări și obligații: pot fi 

alese maxim cinci obiecte de activitate, iar capita
lul social al firmei trebuie să atingă după trei ani 
cifra de 5.000 euro.

———

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

o lună -10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
la alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 
sau 10 anunțuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
sațiu publicitar, dimensiuneal/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuiî 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de so
licitările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

Dacă nu vor îndeplini această ultimă condi
ție, întreprinzătorii vor fi obligați să restituie toate 
sumele de care au beneficiat sub formă de facilități 
fiscale. Se estimează că anul viitor, pe baza acestei 
legi, vor fi înființate 500 de firme.

Cătălin Rișcuța

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:
5

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
o lună -10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni -108 lei

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329
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Cristi Balaj și Alexandru Tudor 
arbitrează în Europa League 
Arbitrii Cristian Balaj (foto) și Alexan
dru Tudor vor conduce la centru par- 
tide din etapa a Il-a a grupelor Ligii 
Europa, care se vor disputa joi, 1 oc
tombrie, a anunțat site-ul oficial al 
UEFA.

Balaj a fost delegat la meciul dintre echipa 
bielorusă BATE Borisov și formația engleză Ever
ton. El va fi ajutat de asistenții Zoltan Szekely și 
Adrian Vidan, de asistenții suplimentari Augustus 
Constantin și Istvan Kovacs, iar arbitru de rezervă 
va fi Robert Dumitru. Observator de arbitri va fi 
norvegianul Jon Skjervold. 

întâlnirea BATE Borisov - Everton, din 
etapa a Il-a a grupei I a Ligii Europa, se va dis
puta, joi, 1 octombrie, de la ora 20.

Tudor a fost delelgat la partida dintre 
echipa germană Werder Bremen și formația spa
niolă Athletic Bilbao. El va fi ajutat de asistenții 
Cristian Nica și Aurel Onița, de asistenții supli
mentari Ovidiu Hațegan și Marius Avram, iar ar
bitru de rezervă va fi Radu Petrescu. Observator 
de arbitri va fi portughezul Vitor Melo Pereira.

Meciul Werder Bremen - Athletic Bilbao, 
din etapa a Il-a a grupei L a Ligii Europa, se va 
disputa joi, 1 octombrie, de la ora 20.

România - Feroe Pandurii - neprogramată
se joacă la Piatra Neamț

Partida România - Insulele Feroe, contând pentru ultima etapă a preliminariilor Cupei 
Mondiale din 2010, grupa a șaptea, se va disputa la Piatra Neamț, după ce Federația din Feroe 
și-a dat acceptul pentru mutarea meciului, care era programat inițial la București. Astfel, par
tida România - Insulele Feroe se va disputa la data de 14 octombrie, începând cu ora 21 pe 
stadionul "Ceahlăul" (foto).

După disputarea a opt meciuri din grupa a șaptea, România ocupă poziția a cincea, cu
• I

9 puncte. •

în campionat
Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru 

Dragomir, a declarat miercuri că a înștiințat clubul Pandurii 
Târgu Jiu că în cazul în care nu ajunge la un acord cu FC Di
namo, echipa antrenată de Sorin Cârțu (foto) nu va fi pr 
gramată în etapa a VUI-a a Ligii I.

"Eu nu am făcut decât să pun în aplicare deciziile co
misiilor jurisdicțioflale. Am luat în discuție astăzi în Comi
tetul Executiv decizia neprogramării echipei Pandurii. Am 
trimis deja hârtie către Pandurii prin care îi înștiințam, iar 
dacă până mâine nu va rezolva litigiul pe care îl au cu Di
namo, nu vor fi programați în campionat. Asta este prima 
măsură împotriva clubului Pandurii, propunea de dezafiliere 
urmând să fie luată într-o altă ședință a Adunării Generale 
dacă nu se stinge litigiul", a declarat Dragomir.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

1

Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totrM de peste 
100.000 de metri patra ti pentru 
pescuit crap, somn și țaiau.

Telefoane: 0254.264.038
$i 0254.264.039

Web: www.steauamuresului.ro, 
E-maii: office^ stea uamuresului.ro

http://www.steauamuresului.ro
uamuresului.ro

