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Ziua în care Guvernul
ar putea să cadă

Opiniile politicienilor hunedoreni sunt împărțite 
referitoare la ultima moțiune de cenzură. Singurul 
lucru care l-au avut în comun, cel puțin la nivel de
clarativ, a fost speranța în decizia corectă a Curții Con
stituționale, decizie care pe unii i-a făcut să 
zâmbească, iar pe alții să se încrunte.
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Gata cu grătarele 
pe unde apucăm

Polițiștii deveni au arestat un spărgător de 
mașini din Iași care “opera” de o vreme prin ju
dețul Hunedoara. La sfârșitul săptămânii trecute, 
polițiștii l-au depistat pe IOAN L., de 29 ani, din 
comuna Dolhești, județul Iași, fără ocupație, dar 
cu experiență dovedită în spargeri de mașini.

Muzeul Aurului e tinta
5

speculanților imobiliari

RELIGIE ^^pagin^

Sfinții Mucenici Carp, Papii, 
Agathodor și Agathonica

Este de mare folos a pomeni pe cei care au pătimit 
pentru Hristos, căci însăși aducerea aminte a chinuri
lor lor poate deștepta gândul nostru spre dumneze
iasca dragoste și să-i dea aripi pentru săvârșirea 
faptelor bune.

-NIMENT ^^pagin^

Câini hunedoreni premiați 
la Mondiale

ADMINISTRAȚIE

Bilanț cu TVA la Fisc

I

Pink se simte bine 
în lenjeria soțului

—I

Muzeul Aurului din Bard a intrat în 
atenția speculanților imobiliari din 
Capitală. Un “filocalic”, Nick Teo- 
doreanu, din București a cumpărat 
muzeul printr-o licitație ce nu tre
buia să aibă loc. Lichidatorul refuză 
dialogul, atât cu autoritățile, cât și 
cu presa. Nick Teodoreanu se consi
deră cumpărător de bună credință. 
Buna credință a bucureșteanului 
este pusă la îndoială de Patriarhie 
care îl acuză de trafic de influență, 
în comunicatul Patriarhiei se face 
referire la unele declarații dubioase 
ale lui Nick Teodoreanu în legătură 
cu imobile ce aparțin Bisericii Orto
doxe.
Nick Teodoreanu, președintele Cen
trului Ortodox „Filocalia” din Bu
curești afirmă că a achiziționat prin 
licitație publică, de la firma lichida
toare I T Management Advisors, clă
direa muzeului împreună cu alte 
două construcții alăturate. Daniel 
Andronache, directorul Companiei 
MINVEST, susține cu documente 
că sediul Muzeului Aurului a fost 
răscumpărat de societatea pe care o 
conduce de la filiala BRADMIN, cu 
acordul Direcției Generale a Finan
țelor Publice Hunedoara, în iulie 
2008. Andronache și-a probat afir
mațiile cu contracte de vânzare - 
cumpărare, extras de Carte Fun
ciară, extrase de cont și facturi care 
dovedesc că imobilul aparținea deja 
MINVEST în momentul când a fost 
scos la mezat.

Editorial de Bogdan Barbu de 100 de lei (fostul milion de lei vechi) în 
buzunar, ai ocazia să experimentezi o parte 
din ceea ce trebuie să fi simțit personajul lui

Bancnota 
de o sută de lei

Mark Twain s-a amuZat să stilul caracteris
tic să ne prezinte povestea unui american obișnuit, 
ajuns în Anglia fără o lescaie, care devine „vic
tima” unui pariu între doi bogătași excentrici: pri
mește o bancnotă specială emisă de Banca Angliei, 
în valoare de un milion de lire. Cu ea poate cum
păra practic orice din ce există pe piață, dar nimeni 
nu are, desigur, cum să îi dea restul...

Dacă ai norocul/ ghinionul să ieși luni di
mineața în oraș fără mărunțiș, doar cu o bancnotă

Mark Twain.
Intri în Alimentară; te duci să cum

peri întâi o pâine. „Vai, domnu’, nu aveți mă
runt?”. Eevident că nu ai: e LUNI dimineața, 
iar tu nu posezi monetărie ori imprimerie 
acasă. Te muți la raionul cu apă minerală, în 

nădejdea că, poate... Nici o șansă. Același joc. 
„Poate schimbați undeva...”. Acel „undeva" e de
parte în spațiu, probabil că o fi și „cândva” în timp, 
cine știe... Mergi spre serviciu, te bate gândul să 
îți iei un sadwich (acasă nu ai avut cum să îți faci, 
că nu ai avut pâine...); „Nu aveți mărunt, că nu am 
să vă dau rest...?”. Dai să te cauți într-un gest re
flex, dar te trage creierul de mânecă: nu a avut cum 
și de unde să îți crească mărunțiș prin buzunare în 
ultimul sfert de oră,‘doar mergând pe stradă. în

cerci la ziare, cu ocazia asta vezi și „ce mai minte 
presa”. Vânzătorul privește cu oroare bancnota de 
100 de lei: „...”. Urmează un scurt colocviu cu co
legii de la celelalțe tarabe. Dezbaterea e mai sterilă 
decât o moțiune a Parlamentului născută moartă. 
Drept consolare, în caz că nu știi, ți se oferă și o 
pseudo-explicație: „E luni dimineața...”. Știi, cum 
să nu știi; ai simțit-o pe pielea ta, în ultima jumă
tate de oră. începi să o simți și pe nervii tăi, că ai 
și așa ceva... Diferența - Marea Diferență - între 
milionul de lire din Anglia și fostul milion, actuala 
sută de lei din România, este că americanul lui 
Twain căpăta totul doar pe baza creditului, în timp 
ce ție nu ți se oferă nimic pe degeaba, pentru că 
vânzătorul nu are să îți dea rest.

... Bătrânii spun că atunci când nu se mai 
găsește mărunțiș pe piață vine inflația, dacă nu 
cumva a și venit deja. Or fi știind ei ce spun, doar 
au mai trecut prin asta în România...
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Chiftele de pește 
cu sos de maioneză

Ingrediente:
500 gr. pește congelat (merlu- 

ciu sau alt pește alb); 4 linguri ma
zăre din conservă; 1 felie pâine 
înmuiată în lapte; 1 lingură făină; 
1 linguriță praf de usturoi; 1 ceapă 
mică; 1 ou + 1 gălbenuș; pătrunjel.

Sosul de maioneză: 150 gr. 
maioneză; 2 linguri muștar; 4 lin
guri smântână dulce; pătrunjel 
tocat.

Mod de preparare:

Se fierbe peștele în apă cu sare, 
se lasă la răcit. Când este rece se 
mărunțește cu furculița, se ames
tecă cu oul și gălbenușul, ceapa că
lită în puțin ulei, 4 linguri mazăre 
din conservă, 1 lingură făină, felia 
de pâine înmuiată în lapte și 
stoarsă, praful de usturoi, pătrun
jel, sare, piper. Se fac chiftele de 
mărime potrivită, se dau prin făină 
și se prăjesc în ulei. între timp se 
face un sos din maioneză, muștar, 
smântână și pătrunjel, cu care se 
servesc chiftelele calde. Se pot 
face și în cuptor, se dau prin pes
met și susan (dacă se dorește) și se 
pun în cuptorul cald, circa 15-20 
minute.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 1 7

Petroșani: 4 9

Hunedoara: 1 7

Hațeg: 1 7

Brad: 1 6

Orăștie: 1 7

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 1 3

Petroșani: 1 2

Hunedoara: 1 3

Hațeg: 1 3

Brad: 1 2

Orăștie: 1 3
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► HOROSCOP

Azi este momentul să te concentrezi mai mult asupra propriilor 
probleme dacă dorești ca dificultățile tale să se rezolve cât mai re
pede. Nu îi mai lăsa pe alții să se bage în viața ta personală. Ești 
preocupat în special de rezolvarea unor proiecte mai vechi.

Ai putea trăi senzația că cei de acasă își cam fac de cap și că îți 
ignoră părerile. Vei fi mai suspicios și din cauză că cei din familie 
nu se vor conforma sugestiilor tale. In ciuda orgoliului nativ, vei fi 
nevoit să apelezi la sprijinul unor cunoscuți. Spre seară sunt favo
rizate negocierile.

S-ar putea să fii pus în fața faptului împlinit, persoane în care 
aveai încredere te-ar putea părăsi sau te vor dezamăgi. Cert este 
că te poți trezi pe cont propriu. în partea sa bună, ziua îți poate 
aduce câștiguri la jocurile de noroc și îi favorizează pe cei care se 
hazardează.

Azi vei debuta în forță dacă planurile tale sunt atât de îndrăznețe 
încât să atragă atenția publicului. Relațiile sociale ca și cele de fa
milie sunt pe primul plan, iar unele persoane sunt gata să îți sus
țină cauza. Dacă dorești să reușești, acum este momentul să te 
impui.

Azi atenția este îndreptată cu precădere către familie și prieteni. 
Fie că este vorba de o sumă de bani pe care te gândești să o inv< 
tești în casă pentru achiziționarea unui obiect sau de o sumă de 
bani pe care dorești să o cedezi unei rude.

Acum orice poate fi posibil, cu condiția să nu îți pierzi răbdarea 
și să îți menții punctul de vedere în fața celor ce încearcă să te 
atace. Se pare că reușita pe care o întrezărești nu este tocmai 
ușoară, dar nici nu trebuie să te dai bătut. Spre seară ai putea 
primi vestea unui câștig financiar.

Amplasarea 
radarelor

Deși ai probleme presante de care trebuie să te ocupi azi, trebuie 
să îți găsești timp și energie și pentru apropiatii tăi, aflati și ei îif 
situații dificile. In multe cazuri este nevoie doar de suport moral. Și 
dacă este nevoie să pierzi o noapte pentru a-i ajuta, nu ezita. Știi 
doar că și ei ar face același lucru pentru line.

Te-ai putea bucura de prietenii noi sau cel puțin de unele relații 
care par să îti satisfacă cerințele. Iți stă gândul numai la bani. Nu-i 
nimic rău în asta, cel puțin te gândești, și acesta este primul pas. In 
cazul în care speri la o reconciliere mai veche, acum este momentul
să dovedești că ești o persoană de încredere.

► DN 68 Hațeg - Totești
► DN 68 Păclișa - Sarmizegetusa
► DN 68 și DN 66 Hațeg
► DJ705 Geoagiu-Gelmar
► DJ107AGeoagiu-Rapoltul Mare- 
Hărău
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu- 
halm
► Deva - Calea Zarandului, B.dul
22 Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Buijuc, Zam 
și DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vcțel, Leșnic, Săcă- 
maș
► Lupeni pe DN 66 A și B-dul Nico- 
lae Titulescu

InfWtile
Vă anunțăm că marți» »

13.10.2009 în intervalul orar 
08.00 - 14.00 va fi sistată 
furnizarea apei potabile în 
mvnicipiul Hunedoara pe 
străzile Simion Bămuțiu, 
Decebal (parțial) și Odo- 
bescu.

întreruperea este cauzată 
de efectuarea unor lucrări de 
reparație a branșamentului 
stradal de pe strada Simion 
Bămuțiu, nr. 20.

Conducerea SC APA 
PROD SA Deva vă mulțu
mește pentru înțelegere.

Deși muncești foarte mult pentru a obține niște bani, nu vei intra 
în posesia acestora decât dacă te conformezi regulilor jocului, 
adică să faci niște compromisuri. Vei atrage atenția celorlalți nu 
prin impulsivitate sau idei proprii, ci prin înțelegere.

Acordă-ți mai mult credit, ai încredere în gândirea ta, căci bunul 
tău simț te ajută să percepi mersul lucrurilor în domeniul financiar. 
Lucrurile se mișcă, se întâmplă tot felul de evenimente și cariera 
depinde în principal de voința de care dai dovadă. Energia ți-o
tragi din experiența pe care ai acumulat-o.

Ziua de azi favorizează tot ceea ce are legătură cu ideile și aduce 
rezolvarea conflictelor cu ceilalți într-un mod diplomat. Chiar dacă 
nu îți este ușor, ai putea miza pe intuiția apropiaților în ceea ce ți- 
ai propus să realizezi. Ești surprins de atitudinea câtorva dintre cu- 
noscuții tăi.

Ieși în evidență printr-un fel care te face să te diferențiezi de 
alții. Ar trebui poate să fii un pic mai discret, sau cel puțin să ai 
grijă pe ce teritoriu te afli. O persoană mai în vârstă îți vinde cî- 
teva ponturi extrem de utile azi.

Bancurile zilei
© © ©

Trei babe stăteau la taifas și se lău
dau fiecare cu ce nepoți au.

Prima: Nepotul meu e episcop și 
când intră într-o casă toata lumea îl 
salută cu "înălțimea Ta!"

A doua: Nepotul meu e cardinal și 
câad intră într-o casă toata lumea îl 
salută cu "Luminăția Ta!"

A treia: Nepotul meu e stripper și 
când intră într-o casă toate femeile ex
clamă: "Dumnezeule!"
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Un tip de la Cucuieții din deal dă 
telefon la service :

- Domnule, unde se introduce CD- 
ul?

- Apăsați pe buton și o să iasă un 
sertar!

- A... și eu credeam că-i suport 
pentru cana de cafea!

© © ©

Doi nebuni sunt eliberați de la os
piciu pe cauțiune. Ajung ei la un hotel 
și unul face pe lumânarea. Celălalt 
spune:

- Mă, stai jos, că îl sun pe doctor!
Ăla nimic.
îl sună pe doctor și îi spune:
- Domnu doctor, ăsta stă lumâ

nare!
- Și ce dacă?
- Da’ eu nu pot să dorm cu lumina 

aprinsă!

0354 882100,
0354 882101

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN, Marian
FLORESCU, Georgiana GIURGIU, Cătălin CIMBRU
R1ȘCUȚA Distribuție: Cristian RUS
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

© © ©

Pe marginea drumului, doi oameni 
lucrează înr-un mod straniu: primul 
sapă o groapă, iar al doilea o astupă și 
tot așa înainte. Se apropie de ei un 
domn și îi întreabă foarte mirat:

- Ce faceți, domnilor?!
- Noi sădim, ne facem datoria de a

sădi pomi: eu sap groapa, celălalt o 
astupă, iar cel ce pune copacii are..azi 
zi liberă!!! '»

ini

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
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“...activitățile^ demersurile, inițiativele sau propunerile lui Nick Teodoreanu au caracter 
personal și nu au binecuvântarea sau girul autorităților superioare bisericești, nu im
plică și nu reprezintă în niciun fel Biserica Ortodoxă Română”

Comunicatul Patriarhiei

Muzeul Aurului e ținta speculanților imobiliari
Muzeul Aurului din Bard a in
trat în atenția speculanților im
obiliari din Capitală. Un 
“fUocalic”, Nick Teodoreanu, 
din București a cumpărat mu
zeul printr-o licitație ce nu tre
buia să aibă loc. Lichidatorul 
refuză dialogul, atât cu autori
tățile, cât și cu presa. Nick 
Teodoreanu se consideră cum
părător de bună credință.
Buna credință a bucureșteanu- 
lui este pusă la îndoială de Pa
triarhie care îl acuză de tra fic 
de influență. In comunicatul 
Patriarhiei se face referire la 
unele declarații dubioase ale 
lui Nick Teodoreanu în legă
tură cu imobile ce aparțin Bi
sericii Ortodoxe.

După ce în urină cu puțin timp 
semnalam dificultățile Companiei Na
ționale MINVEST Deva, de a recupera 
'>e la firma lichidatoare o parte a colec- 

i mineralogice (în termeni populari: 
„flori de mină” sau „ștufe”), a venit 
rândul clădirii Muzeului Aurului din 
Brad să fie ținta unor afaceri dubioase.

Statul plătește 
renovarea muzeului

Odată cu demararea programu
lui de închidere și ecologizare a mine
lor de la Brad, construcția care 
adăpostea muzeul a intrat într-un amplu 
proces de reabilitare.

Așa cum am arătat într-o ediție 
anterioară a publicației noastre, reabili
tarea clădirii și amenajarea spațiului ex
terior sunt aproape finalizate, după ce 
din fondurile provenite de la Ministerul 

onomiei pentru închiderea minelor a 
, 'ost alocat un buget de trei milioane lei 
în vederea finanțării proiectului de re
construcție a muzeului.

Lucrările la clădirea muzeului 
se fac și acum din bani publici. Tiberiu 
Tomuța, șeful Punctului de lucru al 
CONVERSMIN la Deva, declară: 
„Este un abuz clar. Lichidatorul nu a 
făcut nimic în mod transparent. în ceea 
ce ne privește, nu am fost anunțați ofi
cial despre aceste probleme și conți-

nuăm lucrul la clădirea muzeului care 
va fi gata într-o săptămână”.

Combinații 
cu imobilul din Brad

Nick Teodoreanu, președintele 
Centrului Ortodox „Filocalia” din Bu
curești afirmă că a achiziționat prin li
citație publică, de la firma lichidatoare 
I T Management Advisors, clădirea 
muzeului împreună cu alte două con
strucții alăturate. Sediul muzeului a fost 
scos la mezat în luna august de filiala 
BRADMIN, prin intermediul firmei li
chidatoare, pe baza procedurii de insol- 
vență, pentru a acoperi plata taxelor, 
impozitelor și datoriilor către diverși 
creditori.

Nick Teodoreanu susținea că, 
după cunoștințele-sale, această clădire 
urma să capete o altă funcționalitate și 
că unicul scop al cumpărării imobilului 
este acela de a păstra destinația inițială 
a clădirii. Șeful Centrului a fost unicul 
competitor la licitație. Imobilul s-a vân
dut cu prețul din caietul de sarcini: 
100.000 de lei.

Intenția declarată a lui Nick 
Teodoreanu este de a redeschide mu
zeul pe baza unui parteneriat public -

1

Da ronach<|
privat cu Ministerul Culturii, Cultelor 
și Patrimoniului Cultural.

Lichidatorul 
a vândut muzeul 
ilegal

Daniel Andronache, directorul 
Companiei MINVEST, susține cu do
cumente că sediul Muzeului Aurului a 
fost răscumpărat de societatea pe care 
o conduce de la filiala BRADMIN, cu 
acordul Direcției Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara, în iulie 2008. Ulte
rior, construcția a fost predată S. C. 
CONVERSMIN S. A. București prin 
intermediul căreia s-au administrat fon
durile necesare reabilitării imobilului. 
Odată cu intrarea în faliment a BRAD
MIN, lichidatorul a preluat, pe bază de 

proces-verbal doar celelalte bunuri, nu 
și clădirea muzeului sau colecția de 
„fiori de mină”. Andronache arată că 
„lichidatorul a vândut o clădire care nu 
îi aparținea”. Atât fostul director al 
MINVEST, Pompiliu Crai, cât și Da
niel Andronache admit că sunt unele 
probleme legate de întabularea imobi
lului, dar spun că procedură a fost ini
țiată luna trecută pe cale judiciară. 
Lichidatorul a fost acționat în instanță 
și pentru recuperarea colecției minera
logice care i-a fost predată spre păstrare 
și pe care nu vrea să o retumeze pro
prietarului de drept. în cadrul întâlnirii 
cu ziariștii, Andronache și-a probat afir
mațiile cu contracte de vânzare - cum
părare, extras de Carte Funciară, 
extrase de cont și facturi care dovedesc 
că imobilul aparținea deja MINVEST 
în momentul când a fost scos la mezat.

Pentru cine 
se trag sforile

Nick Teodorescu a reușit să-i 
prostescă pe mai marii târgului Devei 
în așa hal încât aceștia l-au făcut cetă
țean de onoare pe motiv că omul s-ar 
avea bine cu Preafericitul Patriarh Da
niel. în luna iulie, consilierii locali ai 
Devei l-au făcut cetățean de onoare pe 

Nipk Teodoreanu, președintele Centru
lui Ortodox „Filocalia”. Gestul a fost 
motivat de faptul că Nick Teodoreanu 
ar fi contribuit la înfințarea Episcopiei 
Hunedoara. „Am fost onorat de către 
municipalitatea deveană cu titlul de 
„cetățean de onoare” pentru faptul că 

am susținut înființarea Episcopiei 
Devei și Hunedoarei. Și iată că Dum
nezeu a rânduit ca anul acesta, poate 
chiar acum, la ședința de toamnă a 
Sfântului Sinod, devenii și hunedorenii 
să aibă un ierarh”, a declarat Teodo
reanu. Pe atunci, președintele Centrului 
Ortodox se fâlea cu „onoarea și plăce
rea să fi fost coleg cu Preafericitul Da
niel, un om cu adevărat deosebit”.

Trafic de influență 
în numele 
Patriarhiei

Patriarhul Daniel nu pare să fie 
onorat de “manevrele” președintelui 
Nick Teodoreanu. Ba dimpotrivă. Prea
fericitul Părinte atrage atenția asupra 
faptului că șeful Centrului Ortodox se 
folosește de numele Patriarhiei în sco
puri personale. „Atenționăm instituțiile 
publice centrale și locale, inclusiv uni
tățile bisericești și opinia publică asupra 
faptului că activitățile, demersurile, ini
țiativele sau propunerile lui Nick Teo
doreanu au caracter personal și nu au 
binecuvântarea sau girul autorităților 
superioare bisericești, nu implică și nu 
reprezintă în niciun fel Biserica Orto
doxă Română”, se arată într-un comu
nicat al Patriarhiei. în spatele mesajului 
elegant transmis de Patriarhie răzbate 
destul de evident faptul că Nick Teodo
rescu comite - cu succes - traficul de 
influență.

Vom reveni
Marcel Bot-ț-Sfântul Zilei Sfinții Mucenici Carp, Papii, Agathodor și Agathonica

Este de marefolos a pomeni pe cei care au pătimit pentru Hristos, căci 
însăși aducerea aminte a chinurilor lor poate deștepta gândul nostru spre dum
nezeiasca dragoste și să-i dea aripi pentru săvârșirea faptelor bune. Dintre cei 
care aici și-au săvârșit muceniceștile nevoințe sunt Carp și Papii, stâlpii cei 
mari și temeliile Bisericii, care s-au născut în patria cea slăvită, în cetatea Per- 
gamului, din părinți drept credincioși și prin viața lor îmbunătățită au fericit 
pe cei ce i-au născut. Căci amândoi, și Carp și Papii, numai cu cele de nevoie 
își îndestulau trupul, lepădând toate cele ce erau de prisos în multe feluri și 
chiar cu cele de nevoie atât de puțin se îndestulau. încât numai cu trupul se 
deosebeau de îngeri și prin înfrănarea cea mare abia se vedeau a avea trup. 
Printr-o viață ca aceasta, suindu-se la culmea faptelor bune, s-au făcut vrednici 
să li se încredințeze cârmuirea Bisericii. Carp, fiind ales episcop, propovăduia 
tainele dreptei credințe celor ce erau în Tiatira. Iar Papii, cinstindu-se cu 
treapta diaconiei de către Carp și cu chemarea sa asemănându-se întru oste
nelile cele deopotrivă. își arăta sârguința. Vestea despre dânșii s-a dus în toate 
țările cele ce erau acolo împrejur, insă nu se putea nicidecum să se odihnească 
diavolul care ura binele cel dintru început și, văzându-le faptele acestea, nu s- 
a odihnit ci, când și-a aflat slujitori aleși ai răutății sale, i-a sfătuit să-i cleve
tească pe sfinți la păgânul împărat Deciu, precum că nu se închină idolilor lor, 
ci îi blesteamă și urmează credința creștinească. Iar Deciu. auzind acestea, s-

a mâniat foarte tare și a trimis în Asia pe Valerie, unul din sfetnicii săi, care 
era iubitor de idoli și om cumplit de rău, căruia împăratul îi arăta toate tainele 
sale; și, spunăndu-i ce aflase în legătură cu sfinții, i-a dat stăpânire peste dân
șii. Iar Valerie, luând această poruncă, a plecat de grabă și, sosind la locul 
unde erau sfinții, prinzându-i și întrebați fiind, au mărturisit înaintea tuturor 
numele Domnului Hristos și silindu-i să facă jertfă la idoli și neînduplecându- 
se, Si au fost legați pe lângă cai și tărâți de la Tiatira până la Sardia și acolo 
spănzurându-i de un lemn i-au strujit. Atunci și Sf. Agathodor sluga fiind sfin
ților și urmând lor s-a întărit de dumnezeiescul înger și a mărturisit pe Hristos. 
Deci spănzurăndu-l și pe el l-au bătut cumplit cu toiege. Și așa fiind bătut și- 
a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu. Iar Sf. Carp fiind spânzurat a râs; și fiind 
întrebat de către domnitor, pentru ce ai râs Carp a zis: "Am văzut slava Dom
nului meu și m-am bucurat". Iar pe Papii l-du legat de patru pari, și l-au ridicat 
sus, apoi l-au împroșcat cu pietre de care a rămas nevătămat. După aceea fiind 
aduși de față sfinții împreună i-au tăvălit peste spini în sus și în jos, și batăndu- 
i deasupra pe pântece. După aceea i-au dat ca să-i mănânce fiarele. Atunci un 
led, o-minune!, răcnind oprea pe chinuitori de la atâta nemiloși ivire. Și bă
tând u-le cu piroane încălțăminte de fier în picioare, i-au aruncat în cuptor; 
atunci și Agathonica, sora Sfântului Papii, făcând rugăciune, a intrat și ea cu 
dânșii. Și rămânând sfinții nearși și nevătămați, li s-au tăiat capetele cu sabia.
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Un comerciant din piața centrală a Devei a fost prins în timp ce vindea țigări 
& de contrabandă. Acesta avea expuse spre vânzare 434 pachete țigări,

diverse mărci, fără banderole fiscale, în valoare de 2.000 lei.

Accident
grav 
la Buceș

Spărgător de mașini prins la Deva

Un șofer - pe care po
lițiștii îl suspectează că ar fi 
condus sub influența băuturi
lor aloolice - a răsturnat ma
șina, și-a accidentat grav 
pasagerii, după care i-a cules 
de prin șanț și a fugit de la 
locul accidentului.

Duminică seara, con
ducătorul auto RADU O., de 
31 ani, din comuna Ciuru- 
leasa, județul Alba, în timp ce 
conducea un autoturism pe 
DN 74, în localitatea Buceș, 
din direcția de mers Abrud- 
Brad, nu a adaptat viteza la 
condițiile de drum, a pierdut 
controlul volanului și s-a răs
turnat în afara părții carosa
bile.

După producerea acci
dentului, atât conducătorul 
auto, cât și pasagerii au pără
sit locul producerii acciden
tului fără încuviințarea 
organelor de poliție și fără a 
anunța producerea accidentu
lui și s-au deplasat la Spitalul 
Orășenesc Abrud cu autotu
risme de ocazie. Poliția Mu
nicipiului Brad a fost 
anunțată despre acest eveni
ment în jurul orei 22:30 de 
către Poliția Orașului Abrud.

în urma accidentului, a 
fost rănit grav pasagerul 
SERGIU C., de 24 ani și a su
ferit răni ușoare GHEOR- 
GHE S., de 36 ani, ambii din 
comuna Ciuruleasa, județul 
Alba.

Conducătorului auto i- 
au fost recoltate probe de 
sânge în vederea stabilirii al
coolemiei, existând indicii că 
s-ar fi aflat sub influența bău
turilor alcoolice.

Polițiștii deveni au arestat un 
spărgător de mașini din lași 
care “opera ” de o vreme prin 
județul Hunedoara. La sfârși
tul săptămânii trecute, polițiștii 
l-au depistat pe IOAN L., de 29 
ani, din comuna Dolhești,ju- . 
dețul lași, fără ocupație, dar 
cu experiență dovedită în spar
geri de mașini

în urma investigațiilor efectuate, 
polițiștii Biroului de Investigații Crimi
nale Deva au stabilit că tânărul este pre
zumtivul autor a două infracțiuni de 
furt din auto comise în data de 8 octom
brie 2009, pe timp de zi. O parte din bu
nurile sustrase de suspect au fost găsite 
cu ocazia percheziției corporale asupra 
tânărului, care a fost nevoit în acest fel 
să își recunoască faptele, respectiv spar
gerea unui autoturism marca Fiat 
Dublo, parcat pe bulevardul Decebal,

de unde a sustras bunuri în valoare de 
1.000 lei și a unui autoturism marca 
Fiat Punto, de unde a sustras o geantă 
de damă cu bunuri în valoare de 870 lei. 
Prejudiciul a fost parțial recuperat, iar 
IOAN L. a fost prezentat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Deva eh propu

nere de arestare preventivă, împotriva 
acestuia instanța emițând mandat de 
arestare preventivă pe o perioadă de 29 
zile. Potrivit primelor investigații șpăr- 
gătorul este suspect pentru comiterea 
unor infracțiuni asemănătoare și în alte 
localități din țară.

Pentru siguranța 
autoturismului 
drfnneavoastră, 
polițiștii 
vă recomandă:
Atunci când părăsiți autoturis

mul nu lăsați la vedere, în interiorul 
acestuia, obiecte de valoare care atrag 
interesul din partea hoților: genți de 
voiaj, poșete, borsete, genți tip "Diplo
mat" sau aparatură electronică. Aveți 
grijă ca autoturismele să fie parcate 
numai în locuri bine iluminate, în locuri 
unde pot fi observate în permanență. 
Autoturismele să fie asigurate, inclusiv 
prin montarea unor sisteme de alarmă 
anti-efracție în măsură să îi descurajeze 
pe potențialii infractori.

Diana Zlactki

Teribilism 
pe două roți

Duminică după- 
amiază, SABIN A.r, de 25 de 
ani, din Călan, în timp ce 
conducea o motocicletă care
nu avea plăcuțe de înmatricu
lare pe un drum comunal din 
satul Strei Săcel, într-o curbă 
la stânga nu a adaptat viteza 
la condițiile de drum, a pier
dut controlul motocicletei și 
s-a răsturnat în șanțul din par
tea dreaptă a drumului.

în urma accidentului, 
conducătorul motocicletei,
care nu poseda permis de
conducere categoria A și nu 
purta căscă de protecție, a su-

, ferit răni ușoare.

Câini hunedoreni 
premiați la Mondiale

Alin Marian, jandarmul crescător de câini de rasă, a reușit 
să obțină cu Rena titlul de vicecampioană mondială.

Rena este o femelă de câine lup în vârstă de 18 luni, care 
a concurat la clasa Tineret la Campionatul Mondial de la Brati
slava. Nick (8 ani - mult mai celebrul exemplar al crescătorului 
hunedorean), multiplu campion și medaliat în competițiile in
terne și internaționale, a obținut locul 4 la clasele Muncă și 
Campion la același Campionat Mondial.

Vom reveni cu un material amplu într-unul din numerele 
viitoare.

Cătălin Rișcuța

Furt din supermarket
Polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva efectuează cercetări în 

cauză privind pe ROMULUS S., de 41 ani, și ELENA S., de 35 ani, ambii 
din Deva, fără ocupație și fără antecedente penale, cu privire la comiterea 
unei infracțiuni de furt din incinta unui supermarket din Deva. Cei doi au 
fost reținuți de agenții de pază ai magazinului și predați polițiștilor, asupra 
lor fiind găsite mai multe produse alimentare sustrase „de la raft”, pe care 
„au uitat” să le achite la casă. Fapta a fost comisă în data de duminică, în 
jurul orei opt seara, iar prejudiciul - în valoare de peste 121 lei - a fost recu
perat în totalitate și restituit unității păgubite.

Evaziune fiscală
în Piața Devei

9
Un comerciant din piața centrală a Devei 

a fost prins în timp ce vindea țigări de contra
bandă.

Polițiștii deveni au efectuat un control vi
zând verificarea legalității actelor de comerț care 
se desfășoară în Piața Agroalimentară din locali
tate, ocazie cu care a fost depistat R. 1., de 39 de 
ani, administrator al unei societăți comerciale, 
care avea expuse spre vânzare 434 pachete țigări, 
diverse mărci, fără banderole fiscale, în valoare 
de 2.000 lei.

Polițiștii au întocmit proces verbal de con
statare a infracțiunii de evaziune fiscală, iar țigă
rile au fost ridicate în vederea- continuării 
cercetărilor.

Diana Zlactki

Diana Zlactki
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“Este nevoie de stabilitate politică și economică. Nu cred că Guvernul urmărește
& ceva anume. Toată mișcarea împotriva Guvernului este de nivel politic, partidic. ” 

i=î> Iosif Veniamin Blaga

„Da” pentru moțiunea de cenzură, 
„nu” pentru sesizarea PD-L

Opiniile politicienilor hune- 
doreni sunt împărțite referitoare la 
ultima moțiune de cenzură. Singu
rul lucru care l-au avut în comun, 
cel puțin la nivel declarativ, a fost 
speranța în decizia corectă a Curții 
Constituționale, decizie care pe unii 
i-a făcut să zâmbească, iar pe alții 
să se încrunte.

Georgiana Giurgiu

Reacțiile politicienilor hunc- 
doreni la aflarea deciziei Curții 
Constituționale dc Justiție nu au în
târziat să apară:

Bogdan Țîmpău 
-PNL

„Cu siguranță moțiunea de 
cenzură este constituțională și de
cizia Curții Constituționale a dove
dit acest lucru. PD-L speră totuși că 
au o portiță de scăpare și vor ră
mâne în continuare la guvernare, 

și sunt conșticnți de faptul că as
tăzi e ultima lor zi pe scaunele gu
vernării.”.

Laurențiu Nistor 
-PSD

„Curtea Constituțională a ju
decat corect și a demonstrat că mo

țiunea de cenzură este constituțio
nală. Nici nu mă gândeam că va fi 
altfel! Cu siguranță, Guvernul a ur
mărit să câștige timp pentru noi Or
donanțe de Urgență, ca să-și rezolve 
mai multe probleme. De exemplu, 
acum vor să dea bani primăriilor 
pentru încălzire în orașe. Nu înțeleg 
de ce până acum nu au făcut-o, 
având în vedere că au existat nenu
mărate cereri pentru acest lucru. 
Sunt foarte curios să văd câte pri
mării pedeli ste vor fi finanțate și 
mai ales câte primării cu conducere 
din âlte partide vor beneficia de 
acești bani.”

„Am avut speranța că vom 
reuși să obținem voturile necesare.

„Cu siguranță toți colegii din 
PNL și PSD vor vota pentru această 
moțiune de cenzură. Moțiunea este 
corectă.”

Dorin Păran
-PD-L

„Această moțiune nu este co
rectă, PSD și PNL sunt direct res
ponsabili de guvernarea asta 
«polițianistă»”

Iosif Veniamin Blaga 
-PD-L

Este nevoie de stabilitate politică și 
economică. Nu cred că Guvernul 
urmărește ceva anume. Toată miș
carea împotriva Guvernului este de 
nivel politic, partidic.”

loan Timiș
-PNL

„Sesizarea PD-L este o aiu
reală. S-au folosit de o interpretare 
personală a articolului de lege. Au 
vrut să tragă dc timp pentru guver
nare.”

Viorel Arion
-PD-L

„Sesizarea a fost făcută de 
oameni care cunosc bine Constituția 
României. Nu este o aiureală! Arti
colul 113, alineatul 4 din Constitu
ție, spune clar: dacă o moțiune de 
cenzură a fost respinsă, deputății și 
senatorii care au semnat-o nu mai 
pot iniția o altă moțiune de cenzură, 
în aceeași sesiune, cu excepția ca
zului în care Guvernul își asumă 
răspunderea în fața Parlamentului.”

Gheorghe 
FIRCZAK
- Uniunea Culturală 

a Rutenilor 
din România

„Eu nu puteam decât să aș
tept decizia Curții Constituționale. 
Nu cred că există vreun motiv 
anume pentru care s-a discutat la 
Curtea Constituțională sesizarea 
PDL-ului mai repede decât era pro
pus inițial.”

Bilanț cu TVA la
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Oamenii Fiscului și-au Jăcut 
bilanțul pentru cele nouă luni 
de sarcină fiscală ale anuluui 
2009. in perioada ianuarie - 
septembrie 2009 structurile cu 
atribuții de inspecție fiscală au 
avut 1.486 acțiuni de control la 
firmele din județ.

“în cadrul inspecțiilor fiscale 
efectuate s-a av^t în vedere respec
tarea de către contribuabili a regle
mentărilor legale privind stabilirea, 
evidențierea, declararea și plata im
pozitelor, taxelor, contribuțiilor și 
altor obligații fiscale către bugetul 
general consolidat. De asemenea, s- 
a urmărit realitatea și legalitatea 
operațiunilor pentru care agenții 

economici au solicitat rambursarea 
taxei pe valoarea adaugată“, se arată 
în comunicatul semnat de Mihaela 
Mănăilă de la compartimentul de 
presă al Direcției de Finanțe.

Rambursări de TVA

Potrivit informațiilor furni
zate, Fiscul a soluționat 577 solici
tări de rambursare sau restituire de 
Taxă pe Valoare Adaugata (TVA). 
Din suma solicitată de agenții eco
nomici, 49.088 mii de lei, s-a admis 
la rambursare suma d^43.977 mii 
de lei. Fiscul a stabilit că patronii 
hunedoreini au solicitat în mod ne
justificat rambursări de TVA de 
peste 5.000 mii de lei.

Fisc
Mai multi bani la 
buget

La nivelul județului, rezulta
tele înregistrate ca urmare a verifi
cărilor efectuate la persoane juridice 
se concretizează în atragerea la bu
getul de stat a unor venituri supli
mentare în sumă totală dc 56.342 
mii lei. “Analizând comparativ va
loarea sumelor atrase suplimentar la 
bugetul general consolidat în pe
rioada ianuarie - septembrie 2009 
(56.342 mii lei) cu realizările din 
perioada ianuarie-septembrie 2008 
(50.265 mii lei), se constată că înre
gistrăm o creștere a valorii acestui 
indicator cu 12,09 la sută”, se arată

în comunicatul semnat de Mihaela bilirea unor venituri suplimentare în
Mănăilă. sumă totală de 711 mii lei, reprezen-

La contribuabili persoane fi
zice s-au efectuat un număr de 464 

tând diferențe de impozite și taxe,
accesorii și amenzi.

acțiuni de control, rezultatele aces
tor acțiuni fiind concretizate în sta- Diana Zlaczki



Acum, sunt imaginea Casei Vernescu și mii ocup de relația cu presa. Suntem
j-, prieteni cu patronii de aici, dar, intr-adevăr, există un contract între noi. ”

i=> Monica Columbeanu
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Teatrul Metropolis va avea o alee a celebrităților - pe care vor fi imprimați 
pașii unor actori ca Olga Tudorache și Radu Beligan - care va fi inaugurată 
cel mai probabil în noiembrie, când instituția împlinește doi ani de activitate, 
afirmă George Ivașcu, directorul teatrului.

Vedetele își imprimă
pașii pe alee

Potrivit lui George Ivașcu, pe alee vor fi imprimați pașii tuturor marilor colabo
ratori ai Teatrului Metropolis din Capitală, care vor avea, de asemenea, dedicată câte o 
stea.

Luna aniversară a Teatrului Metropolis, al cărui director onorific este Radu Be
ligan, este dedicată premierelor. Astfel, printre premierele sfârșitului de an, la Metro
polis, se numără "Moartea lui Tarelkin" (o comedie în două părți cu inserturi din 
"Procesul" de Kafka) de Gelu Colceag, cu Doru Ana, George Ivașcu și Dan Aștilean în 
distribuție, "Fantoma, dragostea mea!", după Noel Coward, în regia lui Șerban Puiu, și 
"Sfârșit de partidă" de Alexandru Jocilescu. înființat la sfârșitul anului 2006, Metropolis 
a înlocuit Theatrum Mundi, fiind gândit ca un teatru unde vor lucra cu precădere creatorii 
tineri. Astfel, după circa un ân de reparații ale clădirii de pe strada Mihai Eminescu, nr. 
89, Teatrul Metropolis s-a deschis în mod oficial pe 1 noiembrie 2007.

Fanii plâng moartea Pink se simte bine în lenjeria

lui Stephen Gately
Fanii din întreaga lume au fost șo- 
cați și îndurerați la vestea că Step
hen Gately, unul dintre cei cinci 
membri ai formației "Boyzone", a 
încetat din viață la doar 33 de ani.

Ceilalți patru membri ai trupei au 
ajuns în insula Mallorca, acolo unde co
legul lor a murit duminică. Băieții de la 
"Boyzone" au ajuns la Mallorca, dar nu au 
făcut niciun comentariu în legătură cu tra
gica dispariție a lui Stephen. Pe site-ul ofi
cial al trupei, însă, ei se declară complet 
devastați "de pierderea prietenului și fra
telui Stephen".

Trupul lui Stephen se află la spita
lul "Anatomica Forense", dar nicio infor
mație legată de cauza morții artistului nu a fost făcută publică deocamdată. Tot ce se știe este 
că Stephen era în vacanță cu partenerul lui, Andrew, că a petrecut noaptea în oraș, a băut 
câteva pahare, a mers la culcare și a murit în somn.

Moartea prematură a lui Stephen Gately i-a îndurerat pe fanii Boyzone. Formația Boy
zone s-a bucurat de-a lungul timpului de un mare succes. Șase dintre single-urile lor au ajuns 
pe prima poziție a clasamentelor mondiale. în anul 2000, formația s-a destrămat, atunci când 
Ronan Keating a părăsit trupa și a început cariera solo. Anul trecut însă, trupa Boyzone s-a 
reunit. Băieții intenționau ca la anul să scoată pe piața un nou album.

soțului
9

Când vine vorba de relația lui Pink cu Carey 
Hart, este clar cine poartă pantalonii,... sau 
lenjeria intimă. Incendiara artistă face re
clamă liniei de modă a soțului ei, "Hart and 
Huntington ", într-o serie de fotografii provo
catoare.

Pink arată tot: corpul tonifiat și multitudinea de 
tatuaje - printre care două fundițe roz, p4 spatele coap
selor.

Articolele vestimentare marca "Hart and Hun- 
tington" au fost create pe baza desenelor unqr artiști 
care lucrează la salonul de tatuaje ce-i aparține soțului 
.Carey Hart i se alătură lui Pink în fotografii. Cei doi 
au un trecut tumultuos. Ei s-au împăcat în luna martie 
a acestui an, după o despărțire în 2008, care a servit 
ca inspirație mai multor melodii ale lui Pink, de pe al- . 
bumul Funhouse.

Moni îl întreține pe Iri
Datorită faptului că soțul ei are probleme 
financiare foarte mari, Monica Colum
beanu muncește pe brânci pentru a-și men
ține stilul de viață pretențios. In numai un 
an mult-râvnitul miliardar Irinel Colum
beanu a sărăcit cu 100 de milioane euro, 
ajungând în coada clasamentului celor mai 
bogați oameni din țară.

Situația nu pare să o îngrijoreze prea tare pe 
soția lui, Monica. Notorietatea i-a adus vedetei o 
mulțime de contracte, care, în ultimii ani, i-au îm
bogățit conturile cu sume exorbitante și a ajuns la 
un nivel financiar la care își poate satisface capri
ciile cu care Iri a învățat-o și, mai mult, pare să fie 
îndeajuns de responsabilă încât să aibă grijă și de 
soțul și de fiica sa. "Câștig suficient ca să-mi în
trețin toată familia. Bine, tot datorită lui Iri am 
ajuns la nivelul acesta. Acum, sunt imaginea Casei 
Vernescu și mă ocup de relația cu presa. Suntem 
prieteni cu patronii de aici, dar, într-adevăr, există 
un contract între noi", a declarat Monica.



" I//i fost în Austria l-am văzut pe vecinul meu că adună gunoaiele lăsate de alții de pe o 
pajiște și l-am întrebat de ce ie adună, că nu le-a făcut el. Mi-a răspuns că nu contează că 
Ic adună, important este să fie curat. ” , .

i-. i ușile Muntean
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Picnic la marginea legii
Românilor nu li se va mai per
mite sa facă grătare în spatele 
blocului sau pe zonele verzi 
neautorizate și neamenajate în 
acest scop. Ministerul Mediu
lui, împreună cu Asociația 
„Green Revolution”, propun 
intrarea în vigoare a Legii pic
nicului. Potrivit acestui pro
iect, vor fi interzise activitățile 
de picnic în aer liber, cu excep
ția zonelor amenajate.

Ca urmare a 
adoptării acestei legi, 
Consiliile locale care au 
în grijă spațile verzi vor 
fi nevoite să amenajeze 
zone specifice pentru 
agrement, îngrădite, 
dotate cu puncte de re
coltare selectivă a deș
eurilor, toalete ecologice, locuri pentru 
foc, locuri de parcare. Vor trebui să fie 
și persoane care se vor ocupa de paza și 
buna întreținere a acestor spații. Toto
dată, se vor aplica și amenzi celor care 
fac rabat de la respectarea acestei legi. Irina Năstase

săptămână. Este tras în acest fel și un 
semnal de alarmă cu privire la buna 
creștere, respectul față de cei din jur și 
dreptul fiecărui cetățean la intimitate.

„Natura are o capacitate de 
regenerare foarte mare, trebuie 
doar ca institulile de stat să aibă 
grijă ca oamenii să nu agreseze 
această capacitate a naturii. Există 
institufii plătite din hani publici că
rora ar putea să li se adauge in sar
cină aceste atribuții

Georgeta Barabaș

Picnic doar în locuri 
special amenajate

„Având ca exemplu unele state 
din America, unde sunt amenajate astfel 
de spații administrate de persoane care 
asigură siguranța cetățeanului și a bu
nurilor acestuia, supraveghează consu
mul de alcool și droguri de către minori 
și are în vedere colectarea gunoaielor 
menajere, ar fi necesar și în țara noas
tră, unde educația lasă de dorit, să 
existe aceste spații special amenajate”, 
a declarat Georgeta Barabaș, director 
coordonator al Agenției Județene de 
Protecție a Mediului.

Legea picnicului are drept scop 
ca omul să producă minimum de daune 
naturii atunci când intră în contact cu 
aceasta, chiar și în simple activități re
creative, cum este un picnic la sfârșit de

Teoria ca teoria... practica ne omoară!
în principiu, oamenii sunt con- 

știenți că Legea picnicului ar fi un 
lucru bun, care ar putea duce la dimi
nuarea munților de gunoaie din păduri 
și a peturilor aruncate pe luciul apelor. 
Iată opinia a patru locuitori din muni
cipiul Deva, referitoare la restricțiile 
pe care le-ar impune această lege, în 
cazul în care va fi adoptată:

Vasile Muntean - „Este o 
lege foarte bună. Cei mai mulți oa
meni care merg la picnic nu își curăță 

resturile, le lasă acolo și nu se gândesc 
că mai vin și alții să se relaxeze. Am 
fost în Austria și l-am văzut pe veci
nul meu că adună gunoaiele lăsate de 
alții de pe o pajiște și l-am întrebat de 
ce le adună, că nu le-a făcut el. Mi-a 
răspuns că np contează că le adună, 
important este să fie curat. La noi este 
foarte greu ca oamenii să fie educați 
și disciplinați.”

Bogdan Buta - „Cred că va fi 
mai multă curățenie dacă ar fi sanc
ționați cei care lasă resturi după ce s- 
au distrat la picnic. Am fost la Strei în 
vara aceasta și am făcut o groapă de 
jumate de metru pentru a îngropa gu
noaiele. Cred că toată lumea ar putea 
face asta.”

Vasile Boldijar - „Legea pic
nicului ar fi bună, dacă s-ar aplica 
pentru toată lumea cu aceeași măsură, 
țu sunt controlor la o societate de aici 

din Deva și verific contractele autori
zațiile de pescuit. Păi ce văd pe malu
rile Mureșului... este un dezastru! 
Oamenii se comportă urât, lasă mize
rie, gunoaie. Ca să nu mai vorbim de 
poluarea Mureșului cu resturile mena
jere care se adună din Deva și sunt de
versate în Mureș sau de soda caustică 
de la ferma de pui din Mintia.”

Alexandru - „E o glumă 
legea picnicului? Ce o să facă pescarii 
când mor de frig, dacă nu mai pot să

se încălzească după ce ard câteva 
vreascuri? Eu lucrez în Germania și 
știu că și acolo există o lege pentru 
asta, care îi restricționează pe oameni 
să aprindă focul unde vor. Va fi o puș
cărie cu granițe mai mari. în același 
timp, nu aș putea să spun că nu sunt 
de acord cu legea, deoarece toți știm 
ce mizerie rămâne după picnic.”

Maria Florescu



"Nn am avut niciodată o astfel de discuție în partid. Absolut niciodată. N-a fost vreodată o
discuție între noi. Dar asta nu înseamnă că dacă un ziarist lansează o temă dumneavoastră
o luați de bună și noi trebuie să comentăm " yasne Blaga8 Interne
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Moțiunea „11 împotriva României” este constituțională
Curtea Constituțională a decis 
ieri că moțiunea de cenzură 
"11 împotriva României", ini
țiată de PNL și UDMR la 
adresa Guvernului, este consti
tuțională. Magistrații au res
pins, astfel, sesizarea 
democrat-liberalilor de necon- 
stitutionalitatea formulată săp
tămâna'trecută, o ultimă 
încercare a acestora de a bloca 
demersul PNL-UDMR.

Dacă moțiunea va trece, iar Gu
vernul va pica, trebuie să se formeze o 
majoritate parlamentară, care să-i pro
pună președintelui Traian Băsescu un 
nou premier. în cazul în care o variantă 
de Guvem va cădea de două ori în Par
lament, atunci legislativul nu va fi di
zolvat. Și asta pentru că, potrivit legii, 
dizolvarea Parlamentului nu mai poate 
ayea loc cu 60 de zile înainte de alege
rile prezidențiale.

în această situație. Guvernul 
Boc 2 va rămâne în picioare, însă va 
avea doar o funcție administrativă.

în urma hotărârii anunțate de 
Curtea Constituțională, moțiunea de 
cenzură urmează să fie dezbătută și vo
tată în Parlament. Pentru ca moțiunea

de cenzură să fie adoptată, ar fi nece
sare 236 de voturi "pentru", din totalul 
de 471 de parlamentari. PNL, UDMR 
și PSD au împreună un total de 281 de-

putați și senatori, care, dacă ar vota în 
favoarea moțiunii, ar determina căderea 
Guvernului.

De cealaltă parte, PDL are 170 
de parlamentari, iar grupul minorități
lor, care tradițional votează în favoarea 
Guvernului, 18 deputați, ceea ce îm
preună înseamnă 188 de parlamentari.

Surse din PD-L declarau, înainte 
de pronunțarea Curții, că membrii Exe
cutivului au luat în calcul varianta unei 
demisii în bloc în cazul în care această 
instanță va hotărî că inițierea moțiunii 
nu încalcă legea fundamentală.

Democrat-liberalii au început să 
discute despre varianta demisiei, după 
ce liderii PSD și PNL au anunțat că, 
după votarea moțiunii de cenzură, vor 
merge la Cotroceni pentru a anunța că 
au o majoritate, ca bază pentru instala
rea unui guvem de tehnocrați, care să 
conducă până la alegeri cu sprijinul 
PSD - PNL - UDMR.

Cum șansele de a asigura guver
nului Boc o majoritate legislativă prin 
racolarea a zeci de parlamentari PSD și 
PNL are șanse foarte mici să se mate
rializeze până azi, PDL încearcă să mai 
tragă un tun de imagine prin eventuala 

demisie în bloc a propriilor miniștri în
ainte de votarea moțiunii. De altfel, în 
cazul în care scenariul demisiei guver
nului Boc va fi pus în aplicare, acest ca
binet nu va părăsi imediat Palatul 
Victoria. în conformitate cu legea pen
tru organizarea și funcționarea guver
nului, Executivul demisionar va 
gestiona treburile țării încă 15 zile, răs
timp în care democrat-liberalii speră să 
negocieze o nouă majoritate parlamen
tară prin aportul reprezentanților mino
rităților naționale, al UDMR și a 
minimum 12 deputați PNL și PSD care 
urmează a fi racolați.

în paralel, după expirarea aces
tui termen de două săptămâni, PDL mi
zează și pe concursul președinției. 
Astfel, Traian Băsescu ar urma să vină 
cu aceeași propunere de premier, în per 
soana lui Emil Boc, constituția permi- 
țându-i să propună primul ministru în 
două rânduri, dacă Parlamentul nu ac
ceptă propunerile venite de la Cotro
ceni. Cum procedura este îndelungă și 
anevoioasă în materie, Guvernul Boc 
are toate șansele să prindă organizarea 
și desfășurarea alegerilor prezident 
la cârma țării.

Blagane^i 
demisia'Guvernului

Candidații la președenție caută

Democrat-liberalii au o săp
tămână foarte dificlă. Gu
vernul Boc II este în pericol 
de a fi demis, președintele 
Camerei Deputaților Ro
berta Anastase e amenințată 
cu suspendarea.

Liderii PD-L s-au reunit 
în ședința săptămânală pentru a 
discuta toate aceste probleme. 
Secretarul general al PD-L, Va- 
sile Blaga, a negat că liderii de- 
mocrat'-liberali ar fi discutat 
vreodată posibilitatea demisiei 
Guvernului în cazul în care mo
țiunea PNL-UDMR va fi decla
rată neconstituțională de CCR.

întrebat dacă actualii mi
niștri intenționează să-și depună 
demisiile, Blaga a răspuns: "Nu

am avut niciodată o astfel de discuție în partid. Absolut niciodată. N- 
a fost vreodată o discuție între noi. Dar asta nu înseamnă că dacă un 
ziarist lansează o temă dumneavoastră o luați de bună și noi trebuie 
să comentăm".

Referitor la eventualele negocieri ale PD-L cu UDMR, Blaga a 
dat un răspuns mai evaziv. "După declarația domnului Marko Bela, el 
a discutat cu toate partidele", a declarat Blaga, precizând ulterior că 
se va vedea marți dacă PD-L are sau nu susținere majoritară în Parla
ment. Executivul format doar din membri PD-L ar putea fi debarcat 
cu ajutorul unei moțiuni de cenzură pusă la cale de PNL și susținută 
de PSD. Democrat-liberalii au contestat însă documentul, iar Curtea 
Constituțională trebuie să se pronunțe asupra legalității depunerii mo
țiunii. înaintea ședinței de partid, democrat-liberalii au declarat că sunt 
pregătiți pentru orice variantă.

UDMR a transmis democrat-liberalilor că va vota moțiunea de 
cenzură, în aceste condiții PD-L luând în calcul varianta ca Emil Boc, 
și după el toți membrii Guvernului, să demisioneze, au declarat pentru 
Ncwsln surse oficiale. UDMR i-a informat pe cei de la PD-L că în 
acest moment nu se întrunesc condiții pentru formarea unui Guvem 
și că vor vota moțiunea de cenzură pe care au inițiat-o.

voluntari
Candidații la Președinție 
caută, prin intermediuljite- 
urilor de campanie, voluntari 
care să le dea o mână de ajutor 
cu strângerea semnăturilor ne
cesare depunerii candidaturii, 
la lipit afișe sau împărțit 
pliante.

Candidatul independent 
Sorin Oprescu are pe pagina sa ofi
cială o secțiune dedicată celor care 
vor să-l ajute în campanie în calitate 
de voluntari. "Sunt aici datorita ție. 
Vreau să ofer tuturor românilor un 
viitor mai bun, dar ca’ să reușesc am 
nevoie să-mi fii alături. Orice ajutor 
din partea ta este un marc pas în
ainte. Trebuie să știi că nu te oferi 
voluntar pentru mine. Te oferi vo
luntar pentru vii torni tău. îți mulțu
mesc!", este mesajul primarului 
general al Capitalei din deschiderea 
secțiunii Voluntariat. Doritorii pot 
alege modul în care să îl ajute pe 
Oprescu în campanie- aceștia pot 
opta între a strânge semnături pen
tru candidatul independent, a îm
părți materiale promoționale de 
campanie, a lipi afișe. De asemenea, 
votuntarii posesori de blog pot 
alege să promoveze imaginea lui 
Sorin Oprescu pc pagina lor perso
nală. O alta modalitate în care vo
luntarii îl pot ajuta pe Oprescu este 
personalizarea autoturismului sau a 
cutiei poștale cu autocolante ale 
candidatului independent la Preșe
dinție. Social-democratul susține că 
toate ideile și proiectele bune au ne
voie de susținători, și își exprimă 
dorința de a beneficia de ajutorul cât

mai multor voluntari. "Voi, volunta
rii, sunteti oamenii în care credem 
necondiționat, la fel cum voi vă dă- 
ruiți necondiționat unei cauze. Este 
un lucru extraordinar să poți con
strui astfel", se arată în mesajul pos
tat de Geoana pe site-ul său, alaturi 
de poze ale tinerilor care deja și-au 
oferit sprijinul gratuit pentru candi
datul social-democrat.

Blogul de campanie al lui 
Crin Antonescu nu conține o sec
țiune de voluntariat, însă filialele ju
dețene ale partidului au postat pe 
diverse forumuri anunțuri. "Crezi că 
poți schimba ceva în România? 
Dacă da, vino alături de noi în 
Echipa lui Crin Antonescu pentru a 
lupta pentru o viață mai bună!".

Candidatul UDMR, Kelemen 
Hunor se adresează, pe pagina sa de 
internet, celor care ar vrea să-1 ajute 
să strâgă semnăturile necesare pen
tru susținerea candidaturii sale pen
tru Cotroceni. "Această rubrica se 
adresează în primul rând acelora 
care ar dori să se implice în campa
nia mea electorală. Aș dori să vă 
muțtumesc anticipat pentru dorința 
voastră de a mă ajuta. Aceasta bătă
lie electorală nu este un one man 

show, singur este foarte greu să 
obții rezultate. De aceea, orice aju
tor, initiațivă, idee înseamnă foarte 
mult pentru mine", scrie Kelemen 
pe siteul sau. El a mai deschis și un 
concurs pentru design-ul afișului 
său de campanie având ca premiu 
un telefon iPhone.

Candidatul Partidului Verde, 
Remus Cernea, caută și el sprijin 
pentru campania de strângere a 
semnăturilor. "Sarcina strângerii a 
200.000 de semnături în 6-7 săptă
mâni este una deosebit de dificilă. 
Așadar orice sprijin în acest sens 
contează și poate fi decisiv. Te 
rugăm să download-ezi formularul 
atașat, să strângi completând coreei 
toate căsuțele cât de multe semnă
turi poți și să ni le trimiți cât mai re
pede", îndeamnă Cernea pe siteul 
său de campanie.

Traian Basescu nu caută vo 
luntari, cel puțin nu pe internet, ac 
tualul șef al statului fiind singuru 
candidat al cărui site de campanic 
nu este actualizat. Ultimele postăr 
datează de la suspendarea șefulu 
statului. Cu toate acestea, forumu 
site-ului este încă utilizat de vizita 
tori pentru dezbateri politice la zi.
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"Datorită acestui acord, tinerii din Moldova vor putea să plece la studii în România
& și cetățenii români vor veni în Moldova să învețe" s .

Leonid Bujor

► România și Republica Moldova învață împreună
Ministrul moldovean al 
Educației, Leonid Bujor, a 
declarat că un proiect de 
acord în domeniul învăță
mântului între Republica 
Moldova și România va fi 
elaborat și propus pentru 
semnare până la sfârșitul 
lunii ianuarie.

"Este o mare rușine faptul 
că Moldova nu are până acum 
semnat un astfel de acord între 
Ministerul Educației din Mol
dova și cel din România.

Este un gest de românofo- 
bie al fostei guvernări", a preci
zat Bujor.

Ministrul a afirmat că do
cumentul urmează să reglemcn- 

teze, printre altele, numărul de 
burse oferite de România pentru 
tinerii moldoveni și invers, dar și 
condițiile de admitere.

"Datorită acestui acord, ti
nerii din Moldova vor putea să 
plece la studii în România și ce
tățenii români vor veni în Mol
dova să învețe", a continuat 
Bujor.

începând din 2002, Gu
vernul de la Chișinău a refuzat să 
semneze acordul de colaborare în 
domeniul învățământului cu Ro
mânia, motivând că aceasta oferă 
prea multe burse, ceea ce deter
mină exodul tinerilor.

România oferă anual apro
ximativ 2.000 de burse pentru ti
nerii moldoveni.

România în întârziere la candidaturi Greenpeace au protestat 
pe acoperișul Parlamentului

Kjr e e n p e a c e ■0 r ggreenpeace.org
Romania este nepermis de mult întârziată în ceea ce 

privește candidaturile pentru portofoliul de comisar euro- 
an, iar acest mesaj "extrem de sever" i-a fost transmis per

sonal președintelui Băsescu de către președintele CE, Jose 
Manuel Barroso, a declarat europarlamentarul PSD Victor 
Boștinaru. Departamentul pentru Afaceri Europene și Biroul 
de Informare al Parlamentului European a organizat astăzi o 
dezbatere pe teme europene cu trei dintre reprezentanții Ro
mâniei în Parlamentul European, Adriana Ticău (PSD) și 
Victor Boștinaru (PSD), europarlamentari ai Grupului Alian
ței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, precum și Se
bastian Bodu (PDL), membru al Grupului Partidului Popular 
European (PPE).

Victor Boștinaru a evidențiat și întârzierea în care se 
afla România. „Toate celelalte 26 de state au negociat din ia
nuarie și sunt informai în faza finală a acestor negocieri (...). 
România este nepermis de mult întârziată. Acest mesaj ex
trem de sever i-a fost transmis personal președintelui Băsescu 
de către președintele CE, Jose Manuel Barroso", a spus eu
roparlamentarul PSD. Unul dintre principalele subiecte ale 
dezbaterii de ieri a fost de altfel obținerea de către România 
a unui portofoliu consistent în viitoarea Comisie Europeană, 
în condițiile în care, potrivit presei irlandeze. Franța a anunțat 
joi că nu mai sprijină România pentru portofoliul Agricultu
rii, iar criza politică internă pare să slăbească și mai mult șan
sele României înficest sens.

Victor Boștinaru a evidențiat punctele slabe în strate
gia de negociere a României. "România a gestionat extrem, 
extrem de prost acest dosar, pornind chiar de la publicitatea 
pe care a facut-o în jurul unei singure candidaturi, în condi
țiile în care orice stat membru merge cu un pachet de două- 
trei portofolii și un pachet de doi-trei candidați absolut 
relevanți, nu doar tehnicieni. Un comisar, deși are o respon
sabilitate concretă, el mai adesea ia în final decizii politice 
și dacă nu ai în spate un grup politic european mare va fi di
ficil să obții un sprijin pentru un proiect european, nu unul 
național. Aici nu vorbesc de faptul că un comisar român va 
strânge cu grebla bani europeni și îi va aduce la București. E 
o naivitate", a atras atenția eurodeputatul.

McCain apreciaza situația militară din Afanistan
Senatorul republican american 

John McCain a declarat că suplimenta
rea efectivelor din Afganistan cu mai 
puțin de 40.000 de militări, numărul 
care ar fi fost cerut de comandantul 
american din teren, generalul Stanley 
McChrystal, "ar fi o eroare de proporții 
istorice. Republicanul din Arizona, care 
a fost învins de Barack Obama la ale
gerile prezidențiale din 2008, s-a expri
mat într-un interviu difuzat duminică la 
emisiunea "State of the Union", pe pos
tul CNN.

"Cred că pericolul mai mare 
acum este o jumătate de măsură, un fel 
de a încerca să mulțumești toate zonele 
spectrului politic", a subliniat McCain. 
"Și, din nou. am o mare înțelegere pen
tru președinte, pentru că ia cele mai 
grele decizii pe care președinții trebuie 
să le ia, dar cred că trebuie să acționeze•
cu viteză".

Ignorarea solicitărilor care au 

fost "prezentate și aprobate" de șeful 
Comandamentului Central, generalul 
David Petraeus, și de șeful Statului 
Major Interarme, amiralul Michael 
Mullen, "ar fi o eroare de proporții is
torice", a răspus McCain, la întrebarea 
dacă 10.000 sau 20.000 de militari su
plimentari în Afganistan ar fi de ajuns.

Subliniind succesul strategiei de 
contrainsurgență în Irak, în care Pe
traeus și McChrystal au jucat roluri im
portante, McCain a sugerat că 
președintele nu ar trebui să amâne o de
cizie, ci ar trebui să urmeze recoman
darea strategică pe care cei doi generali 
au prezentat-o.

La rândul său, senatoarea demo
crată Dianne Feinstein, președintele 
Comisiei pentru Serviciile de Informații 
din Senat, a declarat că trupele ameri
cane vor fi puse în pericol dacă Obama 
nu ascultă recomandările lui McChrys
tal.

Aproximativ 40 de militanți 
ai organizației ecologiste 
Greenpeace s-au urcat dumi
nică pe acoperișul palatului 
Westminster, sediul Parla
mentului britanic, din centrul 
Londrei, pentru a protesta 
față de încălzirea climatică.

Polițiștii au discutat cu pro
testatarii și nu au arestat nicio per
soană, potrivit unui purtător de 
cuvânt al poliției londoneze.

Manifestanții, care aveau 
intenția să rămână pe acoperiș 
toată noaptea, pentru a aștepta so
sirea parlamentarilor luni dimi
neață și a-i determina să semneze 
un manifest, au desfășurat o pan
cartă pe care era scris: "Schimbați 
politica, salvați climatul".

"Trebuie să ridicăm tempe
ratura dezbaterii, pentru că nu mai 
rămâne mult timp. Este 12 fără un 
minut (...) și mai rămân multe lu
cruri de făcut", a declarat un ofi
cial al Greenpeace, John Sauven.

"Dacă vrem să dezvoltăm 
noi industrii concurențiale și să 
rezolvăm problema schimbării 
climatice, partidele politice tre

buie să transmită mesajul, nu doar 
prin cuvinte, ci și prin acțiuni”, a 
adăugat el.

In contextul în care sesiu
nea parlamentară se reia luni după 
întreruperea cauzată de vacanță, 
"există cu adevărat o ocazie foarte 
bună care nu trebuie ratată, pentru 
ca partidele politice să se gân
dească într-adevăr la viitor și să ia 
cunoștință" de provocările cărora 
"generațiile viitoare trebuie să le 
facă față", a conchis Sauven.

"Trebuie să anunțăm cu 
tărie că, dacă vrem un acord pen
tru salvarea planetei la Copen
haga, trebuie să schimbăm 
politica în materie de climat", a 
precizat manifestantul Brikesh 
Singh, originar din Bangalore, în 
sudul Indiei.

Conferința ONU privind 
climatul, care se va desfășura în 
perioada 7-18 decembrie la Co
penhaga, urmează să permită în
cheierea unui nou acord privind o 
reducere obligatorie a gazelor cu 
efect de seră, pentru a înlocui pro
tocolul de la Kyoto, care ia sfârșit 
în 2013.

greenpeace.org
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACEL, ADĂPĂTOARE, ADEVERINȚĂ, AL, 

ALIN, ALOCATĂ, AM1, ANI, APĂTOS, 
ARIPATĂ, ATÂT, ATOMIZATOR, AVATAR, 
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MACAT, MN, NETOT, OL, ORAȘ, OT, 
PARAMAETRIC, PAT, PLOZI, PRIZĂ, RA, 

RE, RIT, TR, TRIB, ȚOL.
Petru ARDELEAN - ARAD

Viorel Naghi - Vladimirescu
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«=£> Glasul publicitate
I=> Telefon 0771.677.031

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10,330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 
organizează in data de 22.10.2009, ora 12, 

licitație de tip închis pentru masă lemnoasă fasonată 
și licitație de tip mixt pentru masă lemnoasă pe picior.

1
Preselecția va avea loc în data de 19.10.2009, ora 15. Preselecția și licitația se vor 

desfășura la sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Volumul de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitație este de 2448,866 mc, din care: rășinoase - 990,714 mc, fag - 
740,563 mc, quercinee - 191,034 mc, diverse tari — 515,635 mc, diverse moi - 10,92 mc.

Volumul de masă lemnoasă pe picior care se licitează este de 41054 mc. Listele loturilor, 
pieselor și partizilor care se licitează pot fi consultate la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la 
adresa: www.rosilva.ro.

După licitație, precum și în intervalul 23-31 octombrie 2009, vor avea loc ședințe de 
negociere directă a masei lemnoase nevalorificată prin licitație.

Condițiile de admitere la negociere sunt aceleași ca la licitație.
Relații suplimentare se pot obține la teL 0254.205100, fax: 0254.205111.

Societate comercială angajează
ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv

ANUNȚ PUBLIC
9

S.C AMADEUS S.R.L., 
cu sediul în localitatea Șoimuș, nr. 409, 

județul Hunedoara,

anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Fabrică 
huse din piele”, situat în localitatea 
Șoimuș, nr. 409, județul Hune
doara.

Informații se pot obține la se
diul APM Hunedoara, din Deva, 

. str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi 
(orele 8-16.30) și vineri (orele 8 - 
14).

Eventualele sesizări și reclamații 
pot fi depuse în termen de 10 zile lu
crătoare de la data publicării anunțu
lui.

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448.

Creditor, 
organizează licitație 

pentru vânzarea 
de mijloace fixe 

și obiecte de inventar, 
aparținând debitoarei 

S.C. DOREX GENERAL 
INVESTMENTS S.R.L.

Licitația cu vânzare va avea
9

loc în fiecare zi de luni, la ora 
10.00, începând cu data de 
19.10.2009, la sediul debitoarei, 
din Deva, str. Bej an, nr. 61.

Relații la tel. 0254/ 215.560
9

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

e

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:
9

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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 ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit sațiu 
publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate 
(spațiul publicitar este alocat în funcție de solicitările beneficia
rului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
072307J792; 0733920329

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

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.........................
Strada.........................
Ap..... Localitatea......
C.I. seria.............. nr.
Eliberat de.................................................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE, v

Prenume........
..... Nr.......Bl. 
...... .. Județul.

Semnătura

Sc.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de ia depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți — în ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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c£> Naționala fură Mutu? 
Reparație olimpică pentru bombele atomice

Sport
Marți, 13 octombrie 2009

Lupescu: Pe Mutu nu-1 mai Hiroshima și Nagasaki -
interesează Naționala

9

vor să organizeze
Directorul general al Federației Ro
mâne de Fotbal, lonuț Lupescu, a de
clarat, duminică, la Digi Sport, că prin - 
comportamentul său, Adrian Mutu dă 
dovadă că "nu mai ia în serios echipa 
națională " și că sunt discuții cu privire 
la convocarea acestuia la echipa națio
nală României, informează ediția on
line a cotidianului Prosport.

"Sunt discuții în ce îl privește pe Mutu, dar 
și alți jucători, să se renunțe la ei! Eu îl cunosc pe 
Mutu de la 18 ani, când a venit la Dinamo. Am fost 
și sunt un susținător al lui, pentru că are o anumită 
valoare. Pe mine m-a deranjat atitudinea lui! După 
meci era normal să vină să își ia la revedere de la 
Răzvan, ca să nu zio.de la colegi. Asta da dovadă 
că el nu mai ia în serios echipa națională! Pentru 
el cred că nu mai este naționala pe primul plan!", 
a declarat lonuț Lupescu la Digi Sport. "După

Jocurile Olimpice din 2020

meci, era normal ca Mutu să vină să își ia la reve
dere de la lume. Nu a vorbit cu Răzvan, nu a vorbit 
cu nimeni. Nu este normal să facă asta. Vor fi con
secințe. Se va pune problema dacă există un viitor 
cu unul sau cu altul la națională", a mai declarat 
Lupescu.

Delegația României a revenit în țară, dumi
nică, pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă", 
după eșecul înregistrat în Serbia, scor 0-5 (0-1), în 
penultimul meci din preliminariile grupei a 7-a a 
Cupei Mondiale, fără atacantul Adrian Mutu.

Mircea Sandu: E numai 
decizia lui Răzvan dacă
vrea să renunțe la Mutu

9

Președintele FRF Mircea Sandu a de
clarat, duminică, la GSPTV, că antre
norul echipei naționale este cel care 
răspunde pentru rezultate tricolorilor și 
că dacă acesta vrea să renunțe la 
Adrian Mutu este decizia lui

"Din punctul meu de vedere, eu am făcut 
tot ce se putea pentru echipa națională atât pentru 
cea de tineret, cât și pentru cea de seniori. Am dat 
banii și i-am lăsat pe cei care se pricep să ia hotă
rârile cele mai bune", a declarat Mircea Sandu.

"Antrenorul echipei naționale e cel care 
răspunde pentru rezultate, pentru selecție, pentru 
tot. Dacă el vrea să renunțe la Mutu pentru cam
pania următoare, e decizia lui", a mai spus șeful 
FRF. Selecționerul Răzvan Lucescu l-a convocat 
pe atacantul lonuț Mazilu în lotul României pentru 
partida cu reprezentativa Insulelor Feroe din pre
liminariile grupei a 7-a a Cupei Mondiale, pentru 
a suplini absența lui Adrian Mutu, suspendat în 
urma meciului cu Serbia, de la Belgrad.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantitati foarte mari

♦

Orașele japoneze Hiroshima și Nagasaki intenționează să-și depună candi
datura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, pentru a 
promova o lume fără arme nucleare. Cele două orașe, distruse de bombarda
mentele atomice în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial, în 
1945, au fost reconstruite și doresc să înființeze un comitet pentru a studia 
posibilitatea unei candidaturi comune.

Primarul Hiroshimei, un militant pentru dezarmarea nucleară, dorește ca orașul său să 
găzduiască JO în numele păcii mondiale. "Vom lupta pentru interzicerea armelor nucleare în 
lume până în 2020. Dacă suntem candidate pentru JO în paralel (n.r. - Hiroshima și Nagasaki), 
atunci acest lucru va duce la un elan important", a declarat primqjul Tadatoshi Akiba.

Potrivit regulilor Comitetului Internațional Olimpic, JO trebuie organizate într-un singur 
oraș. însă a existat deja o excepție, la JO.de la Beijing din 2008, când probele de echitație au 
avut loc la Hong Kong. Hiroshima, care a găzduit Jocurile Asiei în 1994, și Nagasaki sunt la o 
distanță de 300 de kilometri. Orașul care va găzdui JO din 2020 va fi anunțat în 2013.
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