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Primăriile hunedorene 
vor avea bani de salarii

Guvernul a alocat bani pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Angajații din primăriile județului vor primi, până la sfârșitul 
anului, salariile fără probleme. Guvernul României a alocat 
suma de 1.692.000 de lei pentru mai multe localități din județul 
Hunedoara.

Mai multe limitatoare de viteză

Primarul Mircia Muntean a spus că nu va renunța la limitatoare pentru 
că noaptea străzile orașului se transformă în pistă de raliu pentru tinerii te
ribiliști care organizează curse de mașini. 0(1!*. 4

la Deva
Toate hotărârile de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului tocai Deva 

au fost votate. Un punct pe ordinea de zi a fost amplasarea de limitatoare 
de viteză în diverse zone ale Devei.

Curs Valutar
El R-Euro: 4.2886
l SD - Doland american: 2.8~46
GBP- Lira sterlină: 4.68~8
X *1 Gramul de aur: 96.9306

Sursa: B \R

Primarii din Tara Zarandului 
sunt indiferenți când vine vorba

9

de siguranța cetățeanului
Din cuprins
O Etapă de succes pentru 
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Sfârșit de săptămână 
prost pentru 13 hoți
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A
Băsescu: „Intrehați-l pe 

Mircea Geoană de câte ori a fost 
chemat ca lacheu în Delta Dună
rii de Vântu să primească instruc
țiuni în această vară? Dacă el nu 
vă spune, vă ajut eu
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► Editorial
de Volodia Macovei

Despre delațiunile 
mici și foarte mici...

“Trădarea este abilitatea de a 
merge în același sens cu evenimentele".

Catherine de Medicis

Parcă tot ceea ce se întâmplă 
în ultima vreme urmează un tipar ro
mânesc mai vechi, revenind în formă 
maximă, acela al fericirii de a trăda, 
de a pâri, de a arăta cu degetul încre
menit înspre oarece seamăn care a 
avut nefericirea să ne fie aproape.

Patima delațiunii răbufnește

zilele astea cu mai mare osârdie ca în 
trecut. O simplă retrospectivă a tot ce 
înseamnă discurs public arată un con
curs bizar de trădări.

Dar nu despre marile dela
țiuni, cu securiști, sereiști, sepepiști, 
miniștri și alți gulerați aș vrea să vor
besc, ci despre delațiunile mici și des
pre delațiunile foarte mici...

Aceste delațiuni mărunțele 
sunt ca aperitivele pe masa mersului 
nostru diurn prin viață. Ne trezim di
mineața la mila portăresei, care a aflat 
peste noapte că nu am avut 10 bani la 
plata pachetului de unt de la super
market... și nu am primit untul de la 
vânzătoarea ce stăpânește meteu tas
tele casei de marcat și disprețuiește 
două feluri de oameni: pe cei care nu 
au 10 bani să împlinească bonul și pe 

cei care au pretenția să li se dea 10 
bani restul.

în autobuz, mai multe priviri 
muncitorești te disprețuiesc profund 
pentru că nu ești tuns militărește, nu 
ai guler apretat, porți o geacă ponosită 
și, pe deasupra, porți și ochelari de ve
dere. Cu toții au aflat, peste noapte, că 
personaje care arată ca tine, seamănă 
cu cele care nu au 10 bani și, în gene
ral nu merită decât dispreț, că la alt
ceva nu pot fi folosite.

La slujbă, mai multe secretare 
și o femeie de serviciu, te privesc fio
ros cum te îndrepți către birou... Au 
aflat ele peste noapte, din surse foarte 
sigure, că de aia nu ai calendar cu un 
anume candidat la alegeri, pentru că 
ești un ciudat care nu știe ce vrea, 
pentru că tu nu ești cu poporul, ești 

chiar un soi de mason mai mic, cu in
terese obscure... poate că de aia nici 
nu ți-ai luat concediu de vree câțiva 
ani, ca să poți sta cu ochii pc colegi... 
pentru că ești un trădător... de aia nu 
ții cu nimeni și nu ai calendar!...

La întoarcere, acasă, femeia te 
primește cu răceală... în glas și în far
furie... A aflat ca peste noapte, de la 
vecini, prieteni, femeie de serviciu, 
vânzătoare de supermarket... a aflat 
de la toți că'nu ești un om de încre
dere, umbli fără destui mărunți la tine, 
ești cam ponosit și, în general, ai fost 
o alegere proastă.

La culcare, un aparat de radio 
îți înșiră delațiunile importante ale 
zilei... Și ești fericit: trădările din viața 
ta sunt doar mici copilării față de, 
marea politică a lumii!



2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei
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Rețctwzilei
► PROGNOZA METEO

ZIUA
Salată
de ciuperci
cu oua

Ingrediente:
1 borcan ciuperci Champion, 4 
ouă( 3 fierte), 200 ml smântână, 1 
linguriță muștar, 4-5 căței usturoi, 
ulei, zeamă de lămâie; pătrunjel 
verde tocat.

Mod de preparare:
’Ciupercile se scurg de zeamă și 

se taie mărunt. Ouăle fierte se 
curăță și se rad două din ele plus 
albușul de la al treilea. Cu un 
gălbenuș fiert, un gălbenuș crud, 
muștar și ulei se face o maioneză.

Ciupercile, ouăle răzuite, us
turoiul presat și maioneza se 
amestecă bine. Adăugăm smân
tână, pătrunjelul verde, zeama de 
lămâie, sare și piper și amestecăm 
din nou.

Salata se pune într-un bol și 
se ornează cu ce aveți la îndemână.

Deva
Marți, 17 noiembrie, se sistează 

furnizarea apei reci între orele 8.00- 
18.00 pe: DN 7 de la Strada N. Băl- 
cescii la Kogălniceanu. Afectează: 
Ștrand, Centrofarm Remedia, Sala 
Sporturilor, Bl. Kl, K2, K3, Strada 
Rândunicii, OMW, Rompetrol, Plus, 
Oficiu Cadastru, Biserica Baptistă, PT 
4 și PT 3, cu blocurile aferente pentru 
cuplare la rețeaua nouă pe strada Mă- 
răști cu DN 7. De asemenea, se sis- • 
tează furnizarea apei reci între orele 
8.00 - 12.00 la PT 40, Liliacului-Zona 
Joasă pentru verificare metrologică și 
reparare apometru. Afectează: blocu
rile aferente din Liliacului, Bl. A și 
Casa de Pensii, CEC Bank , Hotel 
Deva, Bl. Poștei.

Amplgsarea 
radarelor

► Uricani pe DN 66A
► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

i ► DJ 705 Căstău - Orăștioara
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Buijuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► DN 7 Deva - Sântuhalm
► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1
Decembrie

MIN MAX

Deva: 5 12

Petroșani: 4 10

Hunedoara: 6 12

Hațeg: 7 12

Brad: 6 12

Orăștie: 7 12

► HOROSCOP
Se poate ca șansa să-ți surădă astăzi în plan financiar. Trebuie 

să ai multă grijă la detalii. în plan profesional ar trebui să aibă loc 
evenimente deosebite. S-ar putea să începi lucrul alături de o nouă 
echipă. Este o zi bună pentru a aprofunda relațiile cu persoanele la 
care ții. w

Astăzi activitățile tale filantropice îți aduc multe satisfacții. Te
/ei preocupa mai mult de cei din jur decât de tine. Un proiect drag, 

MMMpy la care lucrezi de ceva timp, se va concretiza astăzi. In cazul în
•K, 5/ care îți doreai să începi o activitate pe cont propriu, este un mo

ment bun.

Este bine să fii ceva mai expansiv când vine vorba despre mani
festarea sentimentelor. Cu toate că în general te atrag relațiile de 
scurtă durată, acum simți nevoia mai mult de stabilitate:

tru viața ta.

Apar tot felul de ocazii să câștigi bani. Ai putea încheia chiar 
unele afaceri impresionante. Nu ar fi de mirare să primești o 
primă. în plan amoros, te simți bine în pielea ta și atragi ușor sexul 
opus. Dacă însă ai deja o relație, va fi nevoie de mai multă flexibi
litate și înțelegere din partea ta.

s^oar o mulțime de schimbări la serviciu, care te cam zăpăcesc, 
însă îți vei reveni curând și vei putea să-ți faci treaba, ca de obicei, 
ba chiar poți avea unele mici satisfacții, grație unor rezultate 
foarte bune. In plan amoros, îți dorești mai mult ca oricât liniște în 
cuplu și echilibru.

Bancurile zilei
© © ©

Un vierme îi spune prietenei sale:
- Dacă nu te măriți cu mine, mă 

arunc în fața găinii!

© © ©

Intr-o alimentară, intră un câine cu 
o bancnotă în gură, latră spre un salam, 
dă bancnota vânzătorului, ia salamul în 
gură și pleacă. A doua zi la fel! A treia 
zi, vânzătorul urmărește câinele, care 
ajunge în fața unei uși, sună și iese un

tip care îl ia la bătaie pe bietul câine. 
Vânzătorul, revoltat, intervine:

- Dom'le, ești nebun! Câinele ăsta e 
foarte inteligent! De ce-1 bați?

- Lasă, domnule, că știu eu ce știu! 
îl bat pentru că iar și-a uitat cheile 
acasă!

© © ©

Cocoșul organizează o ședință cu 
găinile. Despachetează o cutie și scoate 
din ea un ou de struț.

- Nu vreau să vă critic, dar nu strică

COTIDLAN DEPENDENT... DE CITITORI

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 5 6

Petroșani: 4 5

Hunedoara: 6 7

Hațeg: 6 7

Brad: 6 8 .

Orăștie: 6 7

\_____________________________________________________________________ /

Situația financiară se complica mult. Va trebui să tratezi cu auto 
ritățilepentru a rezolva lucrurile amiabil. Acasă, în schimb, te bu
curi de liniște. Știi cum să-i asculți pe cei dragi atunci când au 
nevoie de tine și cum să profiți de momentele în care te poți apro
pia de ei mai mult.

Ești preocupat de lucrări legate de casă. Acestea te ajută să te
\ * .7 concentrezi asupra vieții personale și echilibrează cumva cele două 

r? lumi: cea profesională și cea intimă. Dacă însă nu ești ceva mai 
flexibil cu partenerul de viața în ceea ce privește temele de discu
ție, se poate ca atmosfera să devină tensionată.

Astăzi se poate să închei unele afaceri interesante. Nu înseamnă 
însă că nu trebuie să fii prevăzător. Astăzi găsești cele mai bune cu
vinte pentru a rezolva un conflict cu partenerul de viață. Dacă ești 
singur, se poate să cunoști o persoană deosebit de importantă pen

Astăzi vrei cu tot dinadinsul să fii la lumina rampei. Te îngrijești, 
te aranjezi și îți pregătești armele de seducție. Buna dispoziție, su
râsul, farmecul și strălucirea ta vor face destule victime. In plan 
profesional, ești interesat să începi o activitate nouă, care să-ți

Primești o mulțime de invitații și te întâlnești cu persoane noi 
sau cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de foarte multă vreme. Re
lațiile cu familia, în schimb, sunt tensionate. Apar tot felul de opor
tunități de dezvoltare profesională. Insă acest lucru înseamnă 
implicit și mai puțin timp de petrecut cu familia.

ofere un alt fel de experiență decât cea obișnuită.

Ți se cere să treci de niște probe în plan profesional sau ți se dau 
noi responsabilități. Din fericire, este vorba despre ceva care îți 
place, astfel încât nu ai motive să-ți faci griji. In plan amoros, ten
siunile din ultima vreme încep să se estompeze. Dacă ești singur, s° 
poate ca de această zi să-ți aduci aminte multă vreme, pentru că 
promite o întâlnire cu totul deosebită.

în cazul în care activezi în domeniul artistic, astăzi poți să faci 
bani frumoși din propriile creații. Dacă ai suficient timp liber, este 
bine Să pleci într-o escapadă împreună cu persoana iubită. Chiar 
și dacă ești singur, astrele te sprijină, scoțăndu-ți în cale o per
soană cu totul deosebită.

să fiți la curent cu ce este în stare con
curența!

© © ©

Femeia merge în piața de animale. 
Vrea să facă o suprinză soțului.

- Bună ziua, doamnă!
- Bună ziua, aș dori un papagal.
- Din păcate, doar un singur papagal 

avem. Adevărat că până acum a trăit la 
un bordel, dar este foarte drăguț.

Femeia îl cumpără. Acasă îl acoperă 
și își așteaptă soțul iubit. Soțul ajunge

acasă, intră în cameră, soția ia bucata 
de cârpă de pe colivie. Papagalul se uită 
jur împrejur și spune:

- Hm... cameră nouă, hm... pat nou, 
hm... curvă nouă. Salut, Gheorghe!

© © ©

Puiul de melc se roagă de mama lui:
- Mamă, lasă-mă, te rog, să trec 

calea ferată!
- Acum nu se poate, Fulgerașule, 

dragă. Peste cinci ore vine un tren.
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“Nici un alt criteriu, în afară de nevoia angajaților de a-și primii salariile nu a stat la baza
& fundamentării actului normativ. Cred că toți primarii pot să fie mulțumiți

și în special angajații din primării. ” j)orin Gligor
Eveniment 3
_________ Marți, 17 noiembrie 2009

Primarii din Tara Zarandului sunt indiferenți
9 9

când vine vorba de siguranța cetățeanului
O 9 9

Asociația SALVITAL Hunedoara 
încearcă să înduplece primărițe 
din județ să-și plătească restan
țele către asociație pentru servi
ciile SMURD. Petru Mărginean, 
președintele SALVITAL, a orga
nizat o serie de întâlniri cu repre
zentanții primăriilor din diverse 
zone ale județului pentru a pre

zenta situația financiară a asocia
ției, nivelul datoriilor pe care le 
au primăriile și pentru a identi
fica, de comun acord, soluții pen
tru achitarea sumelor restante.

După ce săptămâna trecută Petru 
Mărginean și staff-ul său au fost la Petro
șani, ieri aceștia s-au deplasat la Brad 

pentru a se întâlni cu primarii localităților 
din zona de nord a județului. Primăriile n- 
au fost însă receptive la invitația lui Petru 
Mărginean, fiind prezenți doar primarii 
din Brad, Ribița și Vălișoara, precum și 
un reprezentant al Primăriei Bucureșci.

3.500 de intervenții 
în zece luni

Președintele SALVITAL a arătat 
că serviciul SMURD este necesar pentru 
toate comunitățile, apelând la statistica 
intervențiilor de urgență, intervenții care 
se cifrau la 2.500 în anul 2008, ajungând 
în primele 10 luni ale acestui an la 3.500 
de cazuri. De asemenea. Petru Mărginean 
a spus că datorită greutăților financiare cu 
care se confruntă asociația în acest an nu 
s-au făcut investiții, banii fiind direcțio- 
nați spre plata salariilor. Sumele restante 
ale primăriilor din zona Bradului se ridică 
la 173 mii lei, în condițiile în care prin 
aderarea la asociație primăriile din re
giune trebuie să susțină salariile a 9 para- 

medici, iar salariul net al unui paramedic 
este de 900 lei. începând cu acest an, la 
cele șapte primării din zonă aderente la 
Asociația SALVITAL, respectiv Brad, 
Ribița, Vața de Jos, Baia de Criș, Crișcior, 
Luncoiu de Jos, Vălișoara s-au alăturat și 
Primăriile comunelor Bucureșci, Buceș, 
Blăjeni și Băița. Singura primărie din 
zonă care și-a plătit însă integral contri
buția către asociație este cea din Baia de 
Criș.

Doleanțele 
primarilor

Pe de altă parte, și primarii au 
ținut să-și exprime doleanțele. Astfel, Flo
rin Cazacu, primarul municipiului Brad, 
a arătat că în zonă nu există un modul de 
descarcerarc, iar în cazul unor accidente 
grave trebuie să se apeleze la intervenția 
unui echipaj SMURD de la Deva. Cazacu 
a mai sugerat și faptul că întocmirea unor 
rapoarte lunare care să cuprindă numărul 
de intervenții pgntru fiecare zonă ajude- 

țului ar fi în măsură să sensibilizeze cor 
siliile locale și opinia publică asupra ne 
cesității susținerii serviciului medical d 
urgență. Nemulțumiri a exprimat și Mii 
cea Rovinar, primarul comunei Vălișoar; 
care a susținut că suma de 1.000 lei reprt 
zentând cotizația trimestrială pentru sei 
viciile medicale de urgență este o sum 
prea mare pentru bugetele unor primăr 
ale căror venituri sunt reduse. El a deck 
rat că nu este echitabilă plata aceleia; 
sume de către toate primăriile fără a s 
ține seama de numărul de locuitori și d 
bugetele locale. O soluție în acest sens 
fost discutată cu Mircea Moloț, președir 
tele Consiliului Județean Hunedoara, car 
s-a arătat dispus să susțină financiar sei 
viciul SMURD de la bugetul CJ. Aceas* 
soluție ar fi însă viabilă abia de la anu 
dacă va putea fi fundamentată în proiecti 
de buget pe 2010. Până atunci primăriil 
locale vor trebui să găsească soluții pen 
tru plata serviciilor din acest an.

Cătălin Rișcuțt

Hunedoara are cel mai modern Primăriile hunedorene
Centru Militar Județean din tară5

vor avea bani de salarii
Centrul Militar Județean Hunedoara are înce
pând de ieri cele mai moderne birouri din țară. 
In renovarea sediului instituției militare s-au■ ■ 
investit până în prezent peste 240.000 lei. Intr-o 
următoare etapă anexele și curtea interioară 
vor fi refăcute. în viitor, sub același acoperiș va 
funcționa și Centrul de Management al Inspec
toratului pentru Situații de Urgență la nivelul 
întregului județ Hunedoara.

5
“Centrul arată incomparabil mai bine față de ceea ce am găsi 
aici acum trei ani când am luat în subordine această locație. 
Acum este o clădire modernă, dotată cu tot ce este necesar 
pentru desfășurarea activității unui Centru Militar în condiții 
foarte bune și consider că este cel mai bun din țară la ora ac
tuală, atât în ceea ce privește calitatea muncii personalului 
și al rezultatelor obținute în activitate, cât și al infrastructurii 
în care își desfășoară activitatea această instituție. Sunt mân
dru că este așa, din două motive: unu pentru că Centrul Mi
litar Județean Hunedoara este în subordinea mea și, doi, 
pentru că eu sunt hunedorean”, a afirmat colonelul Cosor.

La festivitatea care a marcat recepția birourilor reno- 
ate au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Hu

nedoara, angajații Centrului Militar și Comandantul 
Centrului Militar Zonal Timiș, colonelul Mircea Cosor, în 
subordinea căruia se află și centrul din județul Hunedoara. 
Cei prezenți au ciocnit câte o cupă de șampanie, iar ățioi 
preotul a sfințit birourile și a rostit o rugăciune pentru cei 
care-și desfășoară activitatea aici. Colonelul Mircea Cosor a 
fost plăcut impresionat de schimbările făcute instituției în 
numai patru luni de când au început lucrările și de dotările 
pe care le are acum Centrul Militar Județean Hunedoara.

-^Sfântul Zilei

Georgiana Giurgiu

Guvernul a alocat bani 
pentru echilibrarea bu
getelor locale. Angajații 
din primăriile județului 
vor primi, până la sfârși
tul anului, salariile fără 
probleme. Guvernul Ro
mâniei a alocat suma de 
1.692.000 de lei pentru 
mai multe localități din 
județul Hunedoara.

Fondurile respec
tive sunt destinate echili
brării bugetelor locale dar 
au ca scop în principal un 
sprijin pentru salariile an
gajaților din administrația 
locală. “în momentul în 
care am promovat hotărâ
rea de guvern pentru echi
librarea bugetelor
primăriilor am avut în vedere numai nece
sitățile acestora. Nici un alt criteriu, în afară 
de nevoia angajaților de a-și primii salariile 
nu a stat la baza fundamentării actului nor
mativ. Cred că toți primarii pot să fie mul
țumiți și în special angajații din primării”, a

declarat prefectul județului Hunedoara
Dorin Gligor. Printre principalii beneficial 
ai Hotărârii de Guvern care stabilește alo 
carea sumelor pentru echilibrarea bugetele 
locale se numără: orașul Aninoasa c 
210.000 lei și 34 de comune. —

Sfântul Grigorie, episcopul 
Neocezareei Pontului

Acesta a trăit în zilele lui Aurelian împăratul (270- 
275), născut în Neocezareea Pontului, aproape de țara Arme
niei, din părinți bogați. Murind tatăl său, când Grigorie avea 
14 ani, creșterea lui a rămas în grija mamei sale. Dar el începu 
să înțeleagă și singur partea cea bună a vieții și, crescând în 
vârstă, creștea și dreapta credință a lui Hristos într-însul. 
Mama sa l-a trimis la dascăli de seamă, învățând limba latină 
și meșteșugul vorbirii frumoase și, curând, se dovedi atât de 
iscusit, încât se minunau mulți de darurile lui.

în căutarea celor mai vestiți dascăli ai vremii, Sfântul 
Grigorie și fratele său Atinodor ajunseră și la Alexandria 
Egiptului, unde, întâlnind pe marele Origen (185-254), se fă
cură, vreme de trei ani, ucenicii lui, deprinzând de la dânsul 
învățăturile Sfintei Scripturi. Tot în Alexandria, Sfântul învăță 
cu osârdie meșteșugul doctoricesc și minună pe toți tinerii 

din cetate prin viața lui curată și 
plină de smerenie.

întorcându-se în cetatea sa, 
lumea se aștepta să-l vadă primind 
vreo dregătorie împărătească, mai 
ales după învățătura căpătată la ves

titele școli din Alexandria. Dar Sfântul, care între timp pri
mise Botezul, părăsi toate măririle și, lepădând și averea sa, 
se retrase într-un loc singuratic, unde viețui în rugăciune și 
în adâncirea dumnezeieștii înțelepciuni a Sfintelor Scripturi. 
Deci, fericitul Grigorie, aflând că arhiepiscopul Fedim al 
Amasiei, la cererea creștinilor și preoților, hotărâse să-l facă 
episcop al Neocezareei Pontului, socotindu-se nevrednic de 
asemenea cinste și răspundere, a părăsit locul de liniște și a 
rătăcit multă vreme, prin pustietăți, pentru a nu fi găsit. în 
cele din urmă, însă, a fost aflat și, numai după multe rugă
minți, s-a învoit a primi să fie părinte și păstor creștinilor din 
Cezareea Pontului, îndrumându-i pe calea dreptei credințe, 
într-o scrisoare a sa, Sfântul Grigorie de Nyssa, care i-a scris 
viața, mărturisește că atunci când a fost sfințit'episcop, feri
citul Grigorie al Neocezareei a scris un dreptar de credință 

cu privire la Sfânta Treime, regulă pe care a lăsat-o Bisericii 
sale și care a ferit multă vreme pe credincioși de rătăcirile 
eretice. Tot așa, pe vremea prigoanei lui Decius (250-253), 
cunoscând omeneasca slăbiciune, Sfântul Grigorie sfătuia pe 
creștini să fugă și să se ascundă, ca nu cumva, înfricoșându- 
se de cruzimea chinurilor, să se lepede de credință.

Pentru credința lui puternică și viața curată pe care o 
ducea, s-a învrednicit de mari daruri duhovnicești și a săvârșit 
nenumărate minuni, pentru care fapte i s-a dat numele de Tau
maturgul, adică făcătorul de minuni. Nu se știe anul în care a 
murit (270 sau 271), dar se zice că, pe patul de moarte fiind, 
Sfântul Grigorie a întrebat pe cei de aproape ai săi: "Câți pă
gâni mai sunt în cetatea Neocezareei?". I^-a răspuns: "Se mai 
află șaptespezece necredincioși, care țin la închinarea la idoli, 
dar cetatea întreagă crede în Hristos". Atunci, Sfântul a zis: 
"Slavă lui Dumnezeu, că numai șaptespezece creștini am aflat 
când am venit aici episcop, iar acum, când merg către Dom
nul, atâția necredincioși rămân, câți credincioși am aflat 
întâi". Și, acestea zicând, și-a dat sufletul în mâinile lui Dum
nezeu.
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Primarul Mircia Muntean a declarat că nu va renunța la limitatoare pentru că noaptea 
& străzile orașului se transformă în pistă de raliu pentru tinerii teribiliști care organizează 

curse de mașini.

Sfârșit de săptămână prost pentru 13 hoți
Hoinari recuperați 
de polițiști

în data de 15.11.2009, ora 
23:15, doi agenți de ordine și si
guranță publică i-au depistat pe o 
stradă din municipiul Vulcan pe 
doi minori în vârstă de 11, res
pectiv 10 ani, ambii din Lupeni, 
care nu erau însoțiți de părinți, tu
tori sau protectori legali.

Minorii au declarat că au ple
cat voluntar de la domiciliu, lipsa 
lor de la domiciliu nefiind recla
mată la Poliție.

Cei doi au fost predați polițiș
tilor din cadrul Poliției Munici
piului Lupeni pentru a-i 
încredința părinților.

Beat la volan

în data de 14.11.2009, orele 
02.10, DANIEL A., de 23 ani, 
din comuna Gurasada, în timp ce 
conducea un autoturism pe Str. 
Mărăști, din Deva, din cauza vi
tezei a derapat la efectuarea vira
jului spre dreapta, lovind o 
movilă de pământ situată în afara 
părții carosabile.

Incidentul nu a produs vic
time, iar conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul etilotest, care a 
indicat o valoare de 0,33 mg/1 al
cool pur în aerul expirat.

Accidente rutiere la 
Călan și Petroșani

în data de 15.11.2009, la ora 
19:45, Vasile S., de 20 de ani, din 
Călan, în timp ce conducea un 
autoturism pe DC 51 A, ajungând 
în zona intersecției cu DC51 C, 
nu a adaptat viteza la condițiile 
de drum și, din cauza carosabilu
lui umed, a pierdut controlul vo
lanului, pătrunzând pe contrasens 
și intrând în coliziune cu autotu
rismul condus de Ștefan M., de 
40 de ani, din Călan, ce circula 
din sens opus.

în urma impactului, a rezultat 
avarierea autovehiculelor și vătă
marea corporală a celor doi con
ducători auto, care au fost 
transportați la Spitalul „Dr. Ale
xandru Simionescu”, din Hune
doara.

în data de 15.11.2009, la ora 
16:40, Marian C., de 39 ani, din 
Petroșani, în timp ce conducea o 
autoutilitară pe Bulevardul 1 De
cembrie 1918, din Petroșani pe 
direcția de mers Livezeni - Cen
tru nu a adaptat viteza la condi
țiile de drum, a pierdut controlul 
volanului, a intrat pe contrasens 
și s-a tamponat frontal cu un au
toturism care circula regulamen
tar și era condus de Arpad B., de 
59 de ani, din Petroșani.

în urma accidentului a rezul
tat rănirea gravă a conductorului 
auto Marian C. și rănirea ușoară 
a lui Arpad B. în ambele cazuri, 
polițiștii au întocmit dosare pe
nale pentru vătămare corporală 
din culpă.

Polițiștii hunedoreni au reușit
- la acest sfârșit de săptămână
- să prindă în flagrant 13 sus- 
pecți, pe numele cărora au în
tocmit dosare de cercetare 
penală pentru comiterea in
fracțiunii de furt calificat

Cinci hoți prinși 
într-o parcare 
din Deva

în data de 16.11.2009, în jurul 
orei 01:25, agenții de siguranță publică 
din cadrul Poliției Municipiului Deva 
au prins în flagrant cinci suspecți care 
furau benzină din rezervorul unei ma
șini. Cei cinci, identificați ca fiind Ma
rius B., de 21 ani, din Lupeni, B. A., de 
17 ani, din comuna Pui, lonuț P., de 19 
ani, Ilie L, de 19 ani, și Vasile S., de 18 
ani, toți din Petrila, au fost depistați de 
polițiști într-o parcare situată pe Aleea 
Constructorilor, din Deva, având lângă 
autoturismul cu care se deplasau două 
recipiente din plastic (Se 5 litri fiecare) 
pline cu benzină. Din cercetările efec
tuate s-a stabilit că respectivul combus
tibil a fost sustras din rezervoarele mai 
multor autoturisme aflate în parcare,

polițiștii urmând a identifica proprieta 
rii mașinilor.

Furt de benzină
Ia Simeria

Un caz similar s-a înregistrat în 
noaptea de 13 spre 14.11.2009, în jurul 
orei 00;40 pe Str. Libertății, din Sime
ria. Aici patrula de siguranță publică i- 
a surprins în flagrant pe Iosif P., de 20 
de ani, comuna Camăr, județul Sălaj, și 
Florin J., de 25 de ani, din Deva, ime
diat după ce au sustras, din rezervorul 
unui autoturism benzină în valoare de 
aproximativ 50 lei. Autoturismul era 
parcat în fața imobilului în care locu-

Mai multe limitatoare de viteză 
la Deva

Toate hotărârile de pe or
dinea de zi a ședinței Consili
ului Local Deva au fost 
votate. Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea tabelului 
nominal cu solicitanții îndrep
tățiți să beneficieze de repar
tiții pentru blocurile de 
locuințe sociale situate în 
Deva pe Strada Prelungire 
Zăvoi și modalitățile de 
încheiere a contractelor de

închiriere a fost votat în unanimitate în cadrul ședinței extraordinare de ieri, a Con
siliului Local Deva. în cadrul ședinței au mai fost discutate reglementări ale ac
tivității serviciilor de transport public local de pe raza municipiului. Un alt punct 
de pe ordinea de zi a fost amplasarea limitatoare de viteză în zona pieței, a 
Colegiului „Transilvania” și în cartierul Micro 15. O parte dintre consilieri au spus 
că limitatoarele de viteză îi încurcă pe gunoierii de la Serviciul de Salubritate, în
greunând accesul utilajelor la containerele de gunoi. Primarul Mircia Muntean a 
declarat că nu va renunța la limitatoare pentru că noaptea străzile orașului se trans
formă în pistă de raliu pentru tinerii teribiliști care organizează curse de mașini.

Bani pentru futsal și handbal

Consiliul Local al municipiului Deva a stabilit sumele care vor fi alocate 
până la sfârșitul anului, cluburilor sportive locale. Bugetul alocat Clubului Sportiv 
Mureșul Deva a fost diminuată cu suma de 45.000 lei, suma fiind redirecționată 
către echipa de handbal feminin CSM Cetate Deva și către echipa de futsal CIP 
Deva. Celor doua cluburi sportive li s-au alocat suma de 50.000 lei, iar echipei 
Mureșul Deva i-a revenit suma de 2,75 miliarde lei vechi.

•

Irina Năstase

iește păgubitul, un bărbat în vârstă de 
41 de ani. „în urma efectuării cercetării 
la fața locului, polițiștii au stabilit că 
furtul a fost comis cu chei potrivite prin 
deschiderea bușonului de la rezervor, 
iar combustibilul a fost scos din rezer
vor prin tragere cu furtunul și introdus 
într-un recipient de 5 litri din material 
plastic. în ambele cazuri, cercetările 
continuă cu suspecții în stare de liber
tate sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt calificat”, declara Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hune
doara.

Minoră prinsă 
furând 
gumă de mestecat

în data de 15.11.2009, orele 
17.30, minora T. R., de 13 ani, din Con- 
stanța^a fost depistată de către agenții 
de pază ai unui magazin din Deva în 
timp ce sustrăgea mai multe pachete de 
gumă de mestecat. în urma verificări
lor, polițiștii au stabilit că minora se 
afla în urmărire națională din data de 
23.09.2009, la solicitarea de I.P.J. Con
stanța, fiind dispărută de la domiciliu. 
Minora a fost internată într-un centru de 
minori Deva, urmând a fi preluată de 
escorta I.P.J. Constanța pentru a fi în
credințată familiei.

Patru hoți prinși în 
două zile la Brad

în data de 15.11.2009, în jurul 
orei 16:45, o patrulă din cadrul Biroului 
de Ordine Publică Urbană BRAD, au 
prins în flagrant trei minori cu vârste 
cuprinse între 13 și 15, din Brad, care, 
prin folosirea de chei potrivite, au des

chis două lăcate de la o tarabă din beton 
din Piața Agroalimentară Brad de unde 
au sustras diferite bunuri în valoare de 
200 lei. în cauză se efectuează cercetări 
privind comiterea infracțiunii de furt 
calificat, urmând a se documenta în
treaga lor activitate infracțională, întn, 
cât există indicii că minorii ar mai fi 
comis și alte fapte cu un mod de ope
rare asemănător. în data 14.11.2009, 
ora 02:15 o patrulă din cadrul Ordine 
Publică Urbană BRAD l-a prins în fla
grant pe MARIUS P., de 22 ani, din co
muna Crasna, jud. Gorj, în timp ce fura 
bunuri în valoare de aproximativ 100 
lei, dintr-un autoturism parcat pe Strada 
1 Iunie. Prejudiciul a fost recuperat, iar 
polițiștii continuă cercetările pentru do
cumentarea întregii activități infracțio
nale a suspectului, în sarcina căruia au 
reușit să probeze până în prezent o altă 
spargere de autoturism, comisă în 
aceeași noapte.

Furat de cucuruz 
la Bgcia

în data de 14.11.2009, în ji 
orei 18:30, polițiștii Postului de Poliție 
Băcia au fost sesizați despre faptul că o 
persoană sustrage porumb de pe o tarla 
situată la marginea satului Tâmpa. 
Agenții s-au deplasat la fața locului și 
l-au prins în flagrant pe ALEXANDRU 
C., de 58 ani, din Simeria, care sustră
gea știuleți de porumb pe care inten
ționa să îi transporte la domiciliu cu o 
căruță. Prejudiciul, respectiv 234 kg. 
De porumb care a fost restituit părții vă
tămate. în cauză s-a întocmit dosar 
penal.

Maria Florescu
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“Nu-i răspunzi două ore președintelui României și ești numărul doi în 
stat. Și poți bănui că președintele României știe pe unde te afli și nu-i răs
punzi la telefon numărului l în stat. Numărul 2 nu-i răspunde că nu 
poate fi deranjat când vorbește cu Sorin Ovidiu Vântu. Nu este posibil!”

Publicitate electorală 5
Marti, 17 noiembrie 2009

Traian Băsescu le-a explicat românilor ce-1 deosebește de alți oameni politici
Președintele Traian Băsescu le-a ex
plicat românilor - la emisiunea 
„ Nașul ”de la Bl TV - ce-l deose
bește de alți oameni politici postede- 
cembriști care au făcut parte din 
defunctul PCR sau de tinerii formați 
sub influența nomenclaturii PCR. 
Președintele a mai descifrat și opțiu
nea lui ion Iliescu pentru Mircea 
Geoană, in detrimentul lui Sorin 
Oprescu. "Toată tinerețea, partenerii 
mei de ședință PCR erau valorile, 
furtunile, marea și o navă de 306 
metri lungime"

Traian Băsescu: Am fost mem
bru de partid, că nu puteai, era de necon
ceput să termini Institutul de Marină, să 
te pregătești să pleci, să nu fii membru de 
partid. în anul IV toată promoția noastră 
era membră a Partidului Comunist 
Român, după ce în anul 1 trebuia să fii 
membru UTC, dacă nu erai până atunci. 
Dar nici unul dintre noi, din promoția 
mea. n-am trăit și n-am primit un leu de 
pe urma calității de membru de partid. 
Munca noastră a fost pe mare, n-am fost 
r; ca Adrian Năstasc, să dau din gură pe 
i ,stitutul de Cercetări Politice sau unde 
a fost el, n-am trăit nici ca Ion Iliescu din 
propagandă, n-am trăit nici ca Adrian Se
verin și nici ca Hrebenciuc, în aparatul de 
partid. Am fost un simplu membru de 
partid. Dar să știți că, poate dincolo de 
orice, lucrul care m-a mobilizai cel mai 
tare să condamn crimele comunismului a 
fost exact ca să închid acest capitol din 
viața mea și să închid acest capitol și din 
viața multor români care au suferit de pe 
urma modului cum Partidul Comunist a 

exercitat puterea. Eu nu am fost un defa
vorizat de comuniști, așa cum au fost cei 
din raport.

Radu Moraru: Da, dar în men
talitate, nu erați ca ei în '90? Vă spun de 
ce, pentru că eu simt că nu vă iartă că i- 
ați trădai, multi așa vă privesc. "De ce nu 
ești cu noi aici și le-ai dus în altă parte? 
Faci pe democratul? Vrei parlamentari 
mai puțini? Vrei reformă nu știu de 
care?" Adică unii dintre ei simt că vă ta
xează pe chestia asta.

Traian Băsescu: Poate fi și 
această abordare, numai că ca nu are va
loare. Eu mi-am câștigat existența greu, 
n-am stat în ședințe de partid la uscat. 12 
ani, toată tinerețea, partenerii mei de șe
dință erau valorile, furtunile, marea cât 
vezi cu ochii, o navă de 306 metri lun
gime de care răspundeai cu capul, pentru 
că îți pierdeai altfel și navă, și echipaj, 
nu...

Radu Moraru: Și vântu', atunci 
negociați cu vântu', v-am prins, deci au 
fost și momente de negocieri...

Traian Băsescu: Da, da, atunci 
negociam cu "vântu1. De asta nu mă simt 
legat de ei. în plus, am mai avut un avan
taj: cei 12 ani de umblat prin lume și un 
an jumate cât am lucrat ia Anvers m-au 
ajutat să văd cu alți ochi realitățile de la 
noi. Mie mi-a fost ușor să mă adaptez 
unei societăți care voia să fie altfel după 
revoluție - pentru că o văzusem peste tot 
în lumea asta - și de aceea am avut ușu- 
țința de a înțelege, deși n-am devenit con
știent de ce înseamnă capitalism și o 
societate modernă din '90. Aduceți-vă 
aminte că în '95 am votat împotriva resti

tuirii caselor naționalizate. Deosebirea 
între mine și foarte mulți politicieni este 
că eu am avut capacitatea să progresez, să 
înțeleg, pe când alții au rămas și acum ca 
înainte de 1990, gândesc la fel. Ăștia sunt 
riscul mare pentru România, cei de care 
îi spuneam și domnului primar Chirtoacă 
astăzi și tinerilor de la Chișinău care au 
fost arestați, băgați în beciurile Miliției de 
la Chișinău, în timpul manifestărilor, că 
ăștia sunt periculoși, ei vor vrea tot timpul 
să revină. Știți ce-i curios? Că vor să 
exercite puterea politică precum pe vre
mea comunismului, dar vor puterea eco
nomică precum în vremea capitalismului. 
Dar cu amendamentul că numai lor li se 
cuvine puterea economică, nu și altora. 
Aici e marea problemă pe care ei n-o pot 
accepta: democrația totală.

Radu Moraru: Dar cum vă ex
plicați că România - eu asta susțin - este 
condusă, ușor din umbră, că nu-i știm 
chiar pe toți, de aceiași oameni care au 
pus mână în '90 pe ministere, pe tot felul 
de... pe presă unii dintre ei, pe politic? 
Parlamentarii tot timpul au în spate niște 
butoane, am văzut parlamentari cu bu
toane - apeși butonul și ăla, chiar dacă 
știe că spui o tâmpenie și o minciună, el 
o recită ca și cum e crezul vieții. Cum au 
reușit să pună mâna atât de bine și de ce 
nu poți să îi da?la o parte?

Traian Băsescu: Bun, aici e 
vorba de autoritatea în partid. Spre exem
plu, degeaba au venit tineri la PSD, de
geaba. Uitați-vă la... nu vreau să dau 
nume, că aș cobori prea jos nivelul discu
ției. Dar îi vezi, unii sune președinți de co
misii, de nu știu ce. Când le-a spus 
bătrânul edec Iliescu "băieți, ăsta-i dru

mul","votează fără să întrebe de ce. Aici 
e marea problemă, că neputincioșii, cei 
care au nevoie să fie promovați de Ion 
Iliescu, susținuți de Marian Vanghelie - 
că altfel nu au forță să se impună prin 
mintea lor, prin ce învață despre politică, 
prin pozițiile lor - sunt atâția pe care îi ve
deți vorbind în fiecare seară ia televizor 
și în viața lor nu au inițiat un proiect de 
lege, domnul Moraru. Deci acești nepu
tincioși cu statut de parlamentari sunt de 
fapt niște lachei ai grupului de la vârful 
partidului.

Radu Moraru: Dar Ion Iliescu, 
care este explicația, a reușit să rămână 
atât de puternic 20 de ani și astăzi este la 
fel de puternic ca acum foarte mulți ani? 
Care este explicația?

Traian Băsescu: Influent. Influ
ent în interiorul partidului. Păi, Geoană, 
dacă Iliescu spunea, "nu tu vei candida, 
ci Oprescu", Geoană era nimic astăzi.

Radu Moraru: Credeți că nu 
avea fanii lui?

Traian Băsescu: Avea pe Van
ghelie, pe Hrebenciuc. Mare ispravă 
făcea cu ăștia doi? Fără Iliescu?

Radu Moraru: Bun. Eu cred că 
avea mult mai mulți, dar mă rog.

Traian Băsescu: Nu, dar ăștia 
erau emblematici și au rămas emblema
tici, da? Putea să și-1 mai agațe de mare 
suporter și pe Voiculcscu, și avea o echipă 
de suporteri numărul 1. Cred că îl bătea 
și candidatul de la cine? De la ecologiști 
pe Geoană, dacă nu avea susținerea lui 
Ion Iliescu.

Radu Moraru: Deci, credeți că a 
avut vreun moment de ezitare, credeți. Ion 
Iliescu între Sorin Oprescu, Mircea 
Geoană, alții?

Traian Băsescu: Nu, nu cred, nu 
cred, pentru că Ion Iliescu a înțeles că 
dacă s-ar fi îndreptat cu susținerea către 
Sorin Oprescu - care eu cred că este mai 
drag, dacă îmi permiteți să fac aprecierea 
asta, și Oprescu îi este mult mai loial lui 
Ion Iliescu decât Mircea Geoană - Ion 
Iliescu a înțeles că nu avea variantă pen
tru simplul motiv că un independent nu 
poate câștiga alegerile prezidențiale. Deci 
Mircea Geoană are structura de partid a 
PSD-ului. O structură foarte puternică, 
foarte bine așezată în teritoriu. Putea să 
meargă de zece ori pe zi lângă Oprescu, 
de care mie sincer îmi pare rău că s-a an
gajat în cursa asta, pentru că putea să mai 
stea până când își crea o structură de par
tid. A intrat într-o aventură, dar fără struc
tură de partid nu ai cum să fii competitiv 
în alegerile prezidențiale.

t

„Ori te distrug, ori închizi dosarul lui Patriciu”
Pentru prima dată de la declanșarea 
scandalului „stenogramelor ticălo
șite”, apărute în cotidianul „Curen- 

președintele Băsescu a spus, 
ieschis, ce crede despre comporta
mentul lui Sorin Roșea Stănescu și al 
'ui Bogdan Chireac în cazul ANI. 
Președintele susține că Sorin Roșea 
Stănescu a conversat mult mai brutal 
'a CotrocenL •

Radu Moraru: Asta este asemăna- 
■ea. Dar ați văzut ce criză a trăit societatea 
omânească? S-au pus... eu am fost acuzat că 
im pus tunurile pe presă, noi în emisiunea 
Nașul", că ați văzut că este o stenogramă ce- 
ebră, și Bush a citit-o acum și mâine i-o tri- 
tit lui SarkoZy. La un moment dat se vorbește 
'espre un șantaj acolo, telespectatorii au 
ăzut, este vorba aici despre personajul Sorin 
'oșca Stănescu. Tot cam așa a dialogat cu 
umneavoastră atunci când ați spus, acum 
tulți ani, că prin telefon a încercat să vă șan- 
tjeze? Tot în stilul ăsta a decurs conversa- 
a?

Traian Băsescu: Nu așa, mult mai 
rutal. Atunci am înțeles că este un mafiot 
00% și am citit și eu, am văzut în "Curentul'' 
lenograma. Este exact tipul de dialog din fil- 
lul "Nașul". Nu întâmplător este poreclit 
nașul" și probabil mulți oameni...

Radu Moraru: Numai de ieri i-am 
/atporecla, numai, gata. Asta, gata. "Nașul" 
ite numai aici.

Traian Băsescu: Nu este ca între 
oi?

Radu Moraru: Nu. "Nașul”, de ieri, 
ala. i-am luat porecla. Nu, dar să vă spun o 
hestiune interesantă. Știți că presa trebuia 
t relateze că stenogramele respective din 
Turentul" noi le-am dat pe Bl TV. Audiență 
tormă că toți ceilalți era liniște, nu dădea 
meni, păs. O zi întreagă nu a dat nimeni 
mic. Doar Bl TV, parcă era "Europa Li- 
?ră" de pe vremuri. La relatare trebuia să 

spună: aseară la emisiunea "Nașul" s-a vor
bit... nu puteau să zică de "Nașul" că se în
curca lumea, zice de Sorin Roșea Stănescu. 
Este prima oară când toate relatările vorbesc 
de SRS. Sorin Roșea Stănescu...

Traian Băsescu: Și emisiunea 
"Nașul".

‘ Radu Moraru: Deci de ieri Sorin 
Roșea Stănescu auf wiedersehen, s-a termi
nat. noi suntem "Nașul". Bun. revenim la sti
lul ăsta de presă. S-a spus că dumneavoastră 
ați contribuit enorm la destructurarea presei, 
la cum să spun? Chiar într-o emisiune TV ați 
spus că Bogdan Chirieac face parte din presa 
ticăloșită, ați spus-o acum câteva luni.

Traian Băsescu: Da, și nu v-a probat 
această stenogramă? Eu am observat că în
cerca să îl apere Macovei, dacă am înțeles 
bine stenograma. Domnule, ăsta a avut com
portamentul unui pește. A unui pește care îi 
duce domnului Roșea Stănescu victima'pen
tru șantajat. Ăsta este Chirieac. Deci...

Radu Moraru: Mi-a plăcut titlul. 
Pot să vi-l spun din "Gândul", de la Cristian 
Tudor Popescu? Titlul era așa, zice... Spunea 
așa... Cum spunea? Nu. nu. cum îl cheamă pe 
el? "Bogdan Chirieac a condus-o pe nevino
vata ANI la lupul SRS".

Traian Băsescu: Să știți că nu este 
singular acest mod de a face presă. Ce ați 
văzut...

Radu Moraru: Dar este presă sau 
este o organizație de...?

Traian Băsescu: Este o organizație. 
Nu ați văzut că și Roșea Stănescu nu spune 
"eu", "noi, noi"...

Radu Moraru: Ce ligă oft asta? Că 
am văzut că este altă ligă, se cheamă într-un 
fel?

Traian Băsescu: Este liga din siste
mul ticăloșit, domnule Moraru, de care, dom
nul Moraru, de care vorbeam în anul 2004 și 
acum aveți șansa uriașă, toți, români și zia
riști, să o vedeți la suprafață. Uitați-o cât este 

de disperată, a ajuns să utilizeze mijloacele 
mass-media pe care Ic au la dispoziție pentru 
intoxicări. Păi unde? Acest domn, SRS, da?, 
să nu îi mai spunem "nașul", că vă degradez...

Radu Moraru: Ați arătat încolo și 
am zis că nu mai este...

Traian Băsescu: Acest domn, pur și 
simplu, este o părticică, o picăturică din gurile 
de foc de atac pe tot ce înseamnă ce nu le con
vine lor. Lor! Lor înseamnă mai mulți, între 
care eu v-o spun și poate o să spuneți: "Dom
nule președinte Traian Băsescu, ești în cam
panie, vezi-ți de candidatură, de ce ataci pe 
unul sau pe altul?" Pentru că cinci ani nu am 
putut să vorbesc, condiția de președinte în 
funcție nu-mi permitea, dar cea de candidat 
îmi permite. Vreau să știți că expresia siste
mului ticăloșit in România este ce vedeți la 
Realitatea și la Antene, tot acolo vedeți oame
nii care nici pe departe nu gândesc cum spun, 
dar pentru bani direcția lor de atac este cine 
este inamicul public nr. 1 a ceou ce înseamnă, 
așa cum spunea Stănescu, noi. președintele. 
Păi ne-a oprit să privatizăm Poșta, ne-a oprit 
să privatizăm sarea, Transelectrica...

Radu Moraru: Bine, ei mai spun 
ceva: ca să luați, că ați luat dumneavoastră 
lot. De-aia i-ati oprit ca să luați dumneavoas
tră tot.

Traian Băsescu: Da. Să le duc acasă. 
Deci, acești "noi" înseamnă instrumente de 
gen Chirieac, Roșea Stănescu. Să îi fac mari 
și pe alții pomenindu-ie numele?

Radu Moraru: Nu.
Traian Băsescu: Nu ar merita.

Radu Moraru: Mă zgârie fantastic 
de tare unele nume...

Traian Băsescu: în spatele... Să știți 
că sunt unii care se pretind onorabili, știi? Dar 
s-au compromis din lăcomie, din lăcomie. 
Vorbesc de ziariști. în spatele lor sunt cei cu 
bani și proprietari de trusturi de presă. Fie că 
vorbim de Vântu, fie că vorbim de Voicu- 
lescu.

Intrebați-l pe Mircea Geoană de 
câte ori a fost chemat ca lacheu în 
Delta Dunării de Vântu să pri
mească instrucțiuni în această 
vară? Dacă el nu vă spune, vă ajut 
eu.

Președintele Traian Băsescu a ex- « 
plicat cum un mogul de presă pre
cum Sorin Ovidiu Vântu poate face 
un instrument din al doilea om în' 
stat, Mircea Geoană.

Traian Băsescu: Iar tot la cate
goria "instrumente" intră oameni politici, 
domnule Moraru. Când spuneam că sunt 
oameni politici controlați de unul ca 
Vântu, de unul ca Voiculescu, nu spun 
degeaba. Iar acest sistem, acum, luptă în 
disperare: ori dispare Băsescu din fruntea 
statului, ori, dacă nu, știu că trebuie să se 
schimbe. Este sisteanul ticăloșit de care 
vă vorbeam, care nu m-a înfrânt ca pe 
Emil Constantinescu. Ăsta a venit și, 
după patru ani de mandat, a ridicat mâi
nile în sus ca și cum era prizonier de răz
boi și a spus: "Pe mine m-a înfrânt 
sistemul" Un șef de stat, un șef de stat! 
Pe mine nu m-a înfrânt sistemul, mi-a 
fost teribil de greu, dar nu m-a înfrânt. 
Dar există o realitate: nici cu nu l-am în
frânt pe el. Ăsta e marele meu "chal
lenge" pentru mandatul următor, dacă-1 
voi avea. Dacă nu, pe 22 și pe 6 românii 
pot decide. Pot să aibă liniște cu Mircca 
Geoană, că vă spuneam de oameni poli
tici. întrebați-1 într-o emisiune pe Mircca 
Geoană de câte ori a fost chemat ca la
cheu în Delta Dunării dc Sorin Ovidiu 
Vântu să primească instrucțiuni în 
această vară? Puncți-i această întrebare 
și, dacă el nu vă spune, vă ajut eu.

Radu Moraru: Da, mi-egreu să 
cred...

Traian Băsescu: Când un om de 
ăsta vrea să ajungă președintele României 
cu sprijinul acestei structuri care-și spune 

"noi”, te întrebi ce opțiuni au românii? Cc 
opțiune au? Liniștea garantată de 
Geoană, dar controlată dc moguli și de 
oligarhi, sau...

Radu Moraru: Dar cu Mircea 
Geoană e cam dur spus că un candidat la 
președinție, care are șanse mari să intre 
în turul doi, după unele sondaje vă bate 
din primul tur chiar...

Traian Băsescu: Chiar să și câș
tige.

Radu Moraru: ...să fie chiar 
așa, adică nu cred că există în România 
un om de afaceri, cel mai mare să fie...

Traian Băsescu: Da.

Radu Moraru: Să sune așa: 
"Hai băi, vino încoace, hai". Nu cred. To
tuși, e prea mult, domnule președinte, e 
prea mult...

Traian Băsescu: Dar cc ziceți 
dacă te sună președintele României pe 
tine, președintele Senatului, și nu-i răs
punzi pentru că discuți cu Vântu? Ce zi
ceți dc asta?

Radu Moraru: O să-l întreb.
Traian Băsescu: Da, bine.

Radu Moraru: Da. m-ați pus pe 
gânduri, pentru că...

Traian Băsescu: Dar nu, nu-i 
răspunzi 30 de minute. Nu-i răspunzi 
două ore președintelui României și ești 
numărul doi în stat. Și poți bănui că pre
ședintele României știe pe unde te afli și 
nu-i răspunzi la telefon numărului 1 în 
stat. Numărul 2 nu-i răspunde că nu poate 
fi deranjat când vorbește cu Sorin Ovidiu 
Vântu. Nu este posibil!

Radu Moraru: Poate era supă
rat pe dumneavoastră?

Traian Băsescu: Nu, nu. încă nu 
apucase să sc supere. Acum c supărat.
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‘’Con lir/. ivionul condumnațihw'' pe când el era la începutul curierei.
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Prietenul la nevoie se cunoaște
Actorul Johnny Depp s-a declarat îngrijorat de pro
blemele prietenului său Nicolas Cage, care trebuie să 
plătească Fiscului american taxe în valoare de 6 mi
lioane de dolari, și dorește să îl ajute.

Potrivit unor surse apropiate celor doi actori americani, Depp 
dorește să îl ăjute pe Cage să își rezolve problemele financiare, în
cercând astfel să îl răsplătească pentru ajutorul pe care i l-a dat pro
tagonistul producției "Con A ir/ Avionul condamnaților" pe când el 
era la începutul carierei.

- "Johnny l-a sunat pe Nicolas și i-a spus să nu își facă griji, 
deoarece îl va ajuta să rezolve totul. Johnny simte că îi datorează 
cariera sa și lui Nicolas și acum vrea să îl răsplătească, dacă și Ni
colas acceptă. Johnny nu a uitat niciodată ce a făcut Nicolas pentru 
el", a declarat un prieten al celor doi.

Nicolas Cage și Johnny Depp s-au cunoscut în urmă cu peste 
20 de ani, când starul din "Pirații din Caraibe" era muzician și în
cerca să își facă o carieră în domeniul cinematografiei. Cage l-a pre
zentat pe Depp agentului său, care l-a ajutat să obțină un rol în filmul 
({✓succes "Coșmarul de pe Elm Street/ A Nightmare On Elm Street".

I-a investit banii
în afaceri 
foarte riscante

De-a lungul timpului, filmele care l-au avut ca 
protagonist pe Nicolas Cage au generat ^nituri de 6,5 
miliarde de dolari, însă actorul datorează în prezent 
Fiscului american circa 6 milioane de dolari, reprezen
tând taxe neplătite din 2007 și până anul acesta.

Săptămâna aceasta, el a fost nevoit să-și vândă 
două dintre casele lui, aflate în New Orleans (SUA), pentru a-și plăti 
o parte din datorii. Cele două case ale sale, din Cartierul Francez 
din New Orleans, au’fost vândute, joi, prin licitație. Singurul poten
țial cumpărător care s-a prezentat a fost Regions Bank, la care Cage 
făcuse un împrumut și care a și achiziționat locuințele, pentru suma 
de 4,5 milioane de dolari. Proprietățile erau estimate la o valoare 
totală de peste 6,8 milioane de dolari.

Luna trecută, actorul l-a dat în judecată pe fostul său mana
ger, Samuel J. Levin, pentru incompetență, susținând că acesta l-a

adus la ruină. în ultimele luni, Cage a mai fost nevoit să își scoată 
la vânzare mai multe proprietăți și îl acuză pe Levin că este nevoit 
să își vândă în pierdere o parte din proprietățile și investițiile im
portante ale sale. Potrivit lui Cage, Levin a încasat "milioane de do
lari" cât a lucrat pentru el, timp în care i-a investit banii în afaceri 
foarte riscante și nu i-a achitat impozitele.

Astfel, actorul îl face pe fostul său manager responsabil de 
daune de peste 20 de milioane de dolari și consideră că ar trebui să 
i se plătească "în mod exemplar" prejudiciul provocat.

Angelina Jolie s-a împăcat cu tatăl său
Angelina Jolie s-a împăcat cu 
' ‘ăl ei, Jon Voight, reluând le
gătură cu acesta după șapte 
ani de înstrăinare, potrivit de
clarațiilor Actorului american. 
Actorul în vârstă de 70 de ani 
vorbește din nou cu fiica sa: 
"Ținem legătura, dar nu regu
lat. Ne iubim și acesta este cel 
mai important lucru ".

Potrivit unui prieten al familiei 
Voight, tatăl și fiica au avut o întâlnire 
în februarie și se pare că au păstrat le
gătura de atunci. Aceeași sursă a spus 
că Brad Pitt, partenerul Angelinei, ar fi 
facilitat această împăcare. "Angie a 
făcut primul pas. (...) Brad a susținut-o, 
fiind un element-cheie în demersul ei", 
a spus sursa citată. Angelina Jolie a re
fuzat timp de mai mulți ani să vor
bească cu tatăl său și nu i-a permis să-și 

vadă nepoții din cauză că acesta a de
clarat în 2003 că fiica sa "are serioase 
probleme mintale", în mai' multe inter
viuri televizate.

Familia Angelinei Jolie a mai 
constituit recent subiect de presă, legat 
de faptul că actrița ar vrea să adopte un 
nou copil, din Siria. Angelina și Brad 
cresc împreună trei copii adoptați și trei 
biologici, iar actorul, se pare, nu ar fi 
tocmai încântat de ideea unei noi adop
ții. Cu toate acestea, Angelina a depus 
actele necesare pentru adopție, numai 
pe numele ei, la serviciul de profil din 
Washington, potrivit unui reprezentant 
al instituției.

Angelina l-a adoptat pe cel mai 
mare dintre copiii ei - Maddox, acum în 
vârstă de 8 ani - din Cambodgia, în 
2001, pe când era încă măritată cu ac
torul Billy Bob Thomton, însă a fost 
singurul său părinte legal. După despăr
țirea de Thomton, a adoptat-o pe Za- 
hara, din Etiopia, în 2005, și după ce a 
început o relație cu Brad Pitt, acesta a 
devenit și el părinte al celor doi copii. 
Cuplul a avut primul copil biologic - o 
fiică numită Shiloh - în mai 2006, iar 
apoi l-au adoptat pe Pax din Vietnam, 
în martie 2007. în iulie 2008, cei doi ac
tori au devenit din nou părinți biologici, 
de această dată de gemeni - Knox și Vi
vienne.

Danny DeVito va apărea nud 
în emisiunea pe care o prezintă
Actorul american 
Danny DeVito a 
anunțat că va apă
rea nud în ediția de 
Crăciun a emisiu
nii sale televizate, 
denumită "It's Al
ways Sunny in Phi
ladelphia ". Scena 
în care actorul, în 
vârstă de 64 de ani, 
apare dezbrăcat a 
fost deja filmată.

\
Danny DeVito 

susține că ideea unei» 
apariții nud i-a surâs în 
momentul în care i-a fost 
propusă. "La început m- 
am gândit că este grozav 
și am fost entuziasmat, 
după care am realizat că 
trebuie să apar în fața a 200 de oa
meni pe care nu îi cunosc", a declarat 
actorul. Cu toate acestea, însă, De
Vito susține că întreaga experiență a 
fost distractivă și că i-a făcut plăcere 
să o facă. Actorul, regizorul și

producătorul Danny DeVito a de- ; 
venit cunoscut după ce a interpretat 
rolul Louie De Palma din serialul de 
comedie "Taxi" (1978 -1983), pentru 
care a câștigat un premiu Emmy, în 
1979, și un Glob de Aur, în 1980.

Ne dorim o tară...
■ în care starul să lucreze pentru cetățen' și nu împotriva cetătenfior.
• Cu o a*nM9in0e eidetic* șa cu mai putină birocrație.
• Cu o descentralizare autentică. în care accesul la resurse să fie echit abil și în care 

comunitățile sA poată decide asupra proHemelor'locate, în interesul oamenilor
■ Care să fie „icasa” pentru toți cetățenii săi. todifereni de etnie sau confesiune.

UDMR

Oammfl sunt sătul de dispute politice lipsite de conținut. Oamenii vor s* audă de 
la poiitideni adevărul. Oamenii vor să vadă la poteldeni fapte și acțiuni concrete. 
SA spunem drept care sunt problemele cu care ne confruntăm, să răspundem ■ 
provocărilor cure ne așteaptă și sâ aferim soluții realiste pentru viitor. Să nu ascundem 
nici greșelile, tuci adevărurile supărătoare. Sâ spunem lucrurilor pe nume!
Eu îmi asum acest lucrul F*-o și tu!

KELEMEN 
HUNOR

La 22 noiembrie trebuie să alegem Intre a tăcea și a vorbi. Treh ate sa alegem între 
o tară a politicii șl o tară a c (ățmilor. Trebuie să alegem între trecut și viitori
Rkfica-te și spune lucrurilor pe nume!

UDMR

spune lucrurilor 
pe nume!
PE 22 NOIEMBRIE VOTAȚI 

i CANDIDATUL NOSTRU
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în septembrie 2009 numărul populației a crescut cu 2.749 persoane, 
v' în timp ce în septembrie 2008 a crescut cu 1.619persoane.

► Angajații Centrului de Transfuzii București reiau protestele
Angajații Centrului de 
Transfuzii București au re
luat protestele, luni dimi
neață, nemulțumiți că 
salariile vor fi mici cu 30% 
întrucât le-au fost tăiate spo
rurile de prevenție, de peri
clitate și de condiții dificile 
de muncă.

Aproximativ 100 de angajați au 
încetat activitatea, luni. La ora 9.30 
a fost reluată activitatea.

Personalul Centrului de Trans
fuzii București au declanșat un

protest spontan, vineri, acțiunea 
durând două orc. Directorul centru
lui, Doina Vuculescu, a declarat, 
vineri că acțiunea a fost declanșată 
de angajații din unitatea sanitară din 
cauza reducerii salariilor și că vor 
putea fi organizate și altele similare 
dacă situația nu va fi rezolvată fa
vorabil, "mai ales că se vorbește și 
despre obligativitatea bugetarilor de 
a luă concediu fără plată, ceea ce ar 
însemna diminuarea cu încă 15,5% 
a salariilor". Acțiunea de vineri a 
angajaților Centrului de Transfuzii 
nu a afectat distribuția de sânge 
către spitale.

Polițiștii îi caută pe deținuții 
evadați de la Secția 9 de poliție
Doi dintre cei trei bărbați 
care au evadat duminică 
sunt în continuare de negă
sit Unul dintre ei a fost reîn- 
carcerat la Secția 9 de poliție 
din Capitală. După ce a fost 
găsit într-un tren, evadatul 
le-a declarat polițiștilor că 
intenționa să ajungă în loca
litatea Dor Mărunt din jude
țul Călărași

Tânărul de 20 de ani a fost 
prins după cinci ore de la evadare 
într-un tren care circula pe ruta Bu
curești - Lehliu. Le-a spus polițiști
lor că dorea să ajungă acasă în 
localitatea Dor Mărunt. A ajuns însă 
din nou în arestul poliției. Ceilalți 
doi deținuți evadați sunt căutați în 
continuare de poliție. Este vorba 
despre Vasile Tudor Mircea, zis 
Carbon, de 1,80 înălțime, cu ochi 
căprui, păr șaten tuns scurt și Mihai 
Spiridon, de 1,70 înălțime, consti
tuție astenică, ochi căprui, părul 
șaten tuns scurt. Polițiștii oferă și 
recompensă în schimbul informații
lor care ar putea duce la prinderea 
fugarilor. Cei trei erau în arest pre
ventiv pentru comiterea mai multor 
furturi din locuințe și autoturisme. 
Au evadat 1b orele prânzului, din 
curtea Secției 9 de Poliție, din așa- 
numitul perimetru de plimbare. 
Este vorba despre o curte interioară 
izolată, supravegheată cu camere 
video și este împrejmuită de un 
gard metalic, construit conform 
legii.

Populația RomânioMOi în septembrie I

Numărul populației a crescut 
în septembrie 2009, când a fost 
înregistrat un spor natural po
zitiv, informează Institutul Na
țional de Statistică (INS).
în luna septembrie s-au născut 
21.456 de copii (12,2 născuți- 
vii la 1.000 locuitori) cu 579 
mai multi decât în luna august.

Pe de altă parte, numărul per
soanelor care au decedat în luna sep
tembrie a fost de 18.707 (10,6 
decedați la 1000 locuitori) cu 90 de
cedați mai puțini decât în luna august. 
Excedentul numărului de născuți-vii 
față de cel al decedaților - spor natu
ral pozitiv - a determinat creșterea nu
mărului populației în luna septembrie 

cu 2749 persoane, arată INS. în sep
tembrie s-au oficiat 18.021 de căsăto
rii (10,2 căsătorii la 1000 locuitorii 
cu 6.715 mai puține comparativ <. 
luna precedentă, în timp ce instanțele 
au pronunțat 2.131 de divorțuri (1,21 
divorțuri la 1000 locuitori), cu 605 
mai puține decât în luna august.

De asemenea, în septembrie 
2009 s-au născut cu 1.104 copii mai 
mulți decât în luna similară din 2008, 
în timp ce numărul persoanelor care 
au decedat a fost mai mic cu 26 față 
de luna septembrie 2008.

Astfel, în septembrie 2009 nu
mărul populației a crescut cu 2.749 
persoane, în timp ce în septembrie 
2008 a crescut cu 1.619 persoane.

Numărul copiilor sub un an 
care au decedat în septembrie 2009 a 
fost mai mare cu 16 copii față de sep
tembrie 2008.

. Numărul căsătoriilor a fost în 
luna septembrie 2009 cu 296 mai mic 
decât în aceeași lună din anul prece
dent. Prin hotărâri judecătorești defi
nitive s-au pronunțat cu 367 divorțuri 
mai puține în luna septembrie 2009 
decât în luna septembrie 2008.

zv ___

înmatriculările de autoturisme cresc în UE, dar scad în România
Piața auto din România continuă 
să scadă abrupt, deși înmatriculă
rile de autoturisme noi în Uni
unea Europeană cresc încă din 
luna iunie și au intrat, în octom
brie, pe un trend ascendent ac
centuat, reiese din datele 
prezentate luni de Asociația Con
structorilor Europeni de Automo
bile (ACEA).

Pe de altă parte, înmatriculările de 
automobile Dacia noi în Europa (UE și sta
tele EFTA - Islanda, Norvegia și Elveția) au 
crescut în octombrie, după ce scăzuseră în 
septembrie ca urmare a încetării programe
lor de stimulare a industriei auto derulate in 
acest an de mai multe guverne din state eu
ropene dezvoltate.

înmatriculările de autoturisme noi 
au scăzut în România. în octombrie, cu 
69,1%, Ia 7.572 de unități, de la 24.474 în 
aceeași lună a anului trecut. în timp ce piața 
UE a crescut cu 11,6%. de la 1,1 la 1,23 mi

lioane de mașini, se arată într-un comunicat 
transmis luni de ACEA. în primele zece luni 
ale anului, piața auto românească s-a res
trâns cu 62%, la 96.176 înmatriculări de au
tomobile noi, de la 252.924 de unități în 
ianuarie-octombrie 2008. înregistrările au 
scăzut în această perioadă și la nivelul Uni
unii Europene, însă cu numai 4,8%, de la 
12,5 la 11,9 milioane de mașini. Datele si
milare pentru piața românească au fost 
anunțate săptămâna trecută și de Direcția 
Regim Permise de Conducere și înmatricu
lare a Vehiculelor (DRPCIV).

înregistrările 
de mașini noi 
au scăzut

Statisticile ACEA nu cuprind Malta 
și Cipru, state pentru care datele privind în
matriculările nu au fost disponibile. Piața 
auto din România ocupă locul al 16-lea în 
UE după înmatriculările de autoturisme noi 
din luna octombrie, respectiv poziția a 14-a 
după înregistrările din primele 10 luni, deși 
ca număr de locuitori este al șaptelea stat 

membru. între noile state membre UE, Ro
mânia este pe poziția a treia în funcție de în
matriculările din octombrie, cu mult în 
urma Poloniei (25.279) și Cehiei (14.121), 
situație proporțional similară și pentru pri

mele zece luni din acest an. înregistrările de 
mașini noi din noile state membre UE au 
scăzut în octombrie cu 36,9%, la 62.444 de 
unități, respectiv cu 29,6% în primele zece 
luni, ia 696.256 de automobile

Dacia se vinde bine 
în Europa

în pofida evoluției negative abrupte 
a pieței românești, înmatriculările de auto- 
turișme Dacia noi în Europa au crescut cu 
19% în octombrie față de aceeași lună a 
anului trecut, de la 17.442 la 20.753 de uni
tăți, respectiv cu 24,5% în primele zece luni, 
de la 156.467 la 194.824 de mașini.

Grupul Renault, din care face parte 
și Dacia, a înregistrat o creștere de 33,9% a 
înregistrărilor de automobile noi în octom
brie în Europa, la 136.564 de unități, și o 
scădere de 2,7% în perioada ianuarie-oc

tombrie, la 1,09 milioane de mașini. Astfel, 
avansul din octombrie în cadru) grupului a 
fost condus de marca Renault, în timp ce 
scăderea din lunile anterioare a fost atenuată 
de vânzările Dacia. Renault ocupă poziția a 
cincca în Europa după înmatriculările de au

tomobile noi din primele zece luni, după 
Volkswagen (aproape 2.6 milioane de înre
gistrări), PSA Peugeot Citroen (1,559 mi
lioane), Ford (1,249 milioane) și Generai 
Motors (1,1 milioane).
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“Dacă nu găsim o politică externă comună, există riscul ca Europa
să devină neînsemnată. ” Franco Frattini

Frattini vrea crearea unei armate europene
Italia va face lobby pentru 
crearea unei armate euro
pene, după ce "noua Eu
ropă " capătă formă la 
summitul UE din această 
săptămână, după adopta
rea Tratatului de la Lisa
bona. Franco Frattini, 
ministrul italian de Ex
terne, aprecia că Tratatul 
de la Lisabona a stabilit 
că "dacă unele state do
resc să intre în cadrul 
unei cooperări mai mari 
între ele, pot face acest 
lucru". Aceasta a fost 
deja cazul cu euro și acor
durile Schengen privind 
călătoriile libere trans- 
frontaliere, iar acum pot 

fi aplicate pentru "apăra
rea comună europeană ".

în cadrul unui interviu 
oficialul sublinia că "s-a ajuns la 
capătul unei povești de fără sfâr
șit": tratatul pare va intra în vi
goare în decembrie, va fi 
promulgat joi la summitul UE în 
care se va alege și președintele 
UE și ministrul de Externe. El a 
avertizat că "dacă nu găsim o po
litică externă comună, există ris
cul ca Europa să devină 
neînsemnată. Vom fi depășiți de 
G2 a Americii și China, axa Pa
cificului, iar axa atlantică va fi 
uitată. Avem nevoie de voință po
litică și angajament, altfel oame
nii din Europa vor fi 
deziluzionați și dezamăgiți. Oa
menii se așteaptă la multe de la 
noi. După Lisabona nu vom mai 
avea alibi".

Formarea 
unei politici 
externe comune

Este "un obiectiv necesar 
să avem o armată europeană", 
declara Frattini. "De exemplu Af
ganistan: președintele american 
cere Poloniei, Italiei sau Marii 
Britanii mai multe trupe. Dacă 
exista o armată europeană. Dacă 
exista o armată europeană, vom 
avea o 'cutie cu unelte' de unde să 
extragem. Ar putea avea nevoie 
de 30 de avioane: ar putea să în
trebe dacă armata europeană este 
în poziția de a le oferi". Frattini 
declara că acum "fiecare țară își 
dubleză forțele armate, fiecare 
din noi trimite mașini blindate, 
oameni, tancuri avioane în Afga
nistan. Dacă exista o armată eu

ropeană, Italia putea trimite 
avioane, Franța - tancuri, Marea 
Britanie - mașini blindate, iar ast
fel s-ar optimiza folosirea resur
selor". întrebat cum s-ar putea 
armoniza diferitele echipamente 
și sisteme, Fratini a declarat că 
Afganistan a demonstrat deja 
acest lucru.

Frattini mai aprecia că 
Europa post Lisabona mai este 
"obligată" să formuleze politici 
comune pentru creșterea econo
mică, inclusiv investiție și infras
tructură, lupta împotriva crimei 
organizate sau a imigrației ile
gale.

Cea mai mare problemă 
rămâne însă formarea unei poli
tici externe comune, mai ales că 
situația din Balcani, Iran, Orien
tul Mijlociu sau integrarea Tur
ciei nu au întâlnit o unanimitatea 
de opinii până acum.

~ n roman s-a sinucis 
într-o închisoare din Nisa
Un tânăr român a fost desco
perit mort în celula sa, dumi
nică după-amiază, în cadrul 
unei închisori din Nisa. El se 
afla în detenție pentru un an 
fiind găsit vinovat pentru pose
sie de droguri.

Ovidiu Datcu, în vârstă de 21 de 
ani, a fost găsit spânzurat cu un cordon 
de barele ferestrei. Românul nu a ieșit 
la plimbarea obișnuită cu ceilalți deți
nuți și a profitat de faptul că era singur 

dulă pentru a-și pune capăt zilelor. 

Alegerile au fost fraudate în Bulgaria

Aceasta este cea mai pro
babilă ipoteză deși tână
rul nu a lăsat vreun bilet 
prin carp să-și explice 
gestul.

Ovidiu Datcu a 
fost arestat în septembrie 
pentru posesie de droguri 
și a fost condamnat la un 
an de închisoare. El urma 
să fie eliberat în iunie 2010 sau condi
ționat în primăvară, ceea ce ridică unele 
semne de întrebare, deoarece era posi
bil să fie eliberat la începutul anului vii
tor.

1 Palestinienii cer ONU

recunoașterea independenței

Viceprocurorul Jean Coutton a 
stabilit că Datcu suferea din pricina sin
gurătății. El nu cunoștea limba franceză 
și nu a fost vizitat de nimeni de când a 
fost închis. Același Coutton a dispus și 
efectuarea unei autopsii.

Palestinienii au anunțat că intențione iză să ceară ONU recu
noașterea independenței lor, pe fondul frustrărilor tot mai 
mari pentru stagnarea procesului de pace. "Am ajuns la o de
cizie... să mergem la Consiliul de Securitate al ONU să cerem 
recunoașterea unui stat palestinian independente, cu Ierusa
limul de Est fiind capitala sa, și cu granițele din iunie 1967", 
anunța negociatorul șef palestinian Saeb Erakat.

Campanie electorală cu inci
dente și surprize în capitala 
Bulgariei Sofia ar putea 
avea pentru prima dată o fe
meie în funcția de primar. în 
urma alegerilor de duminică, 
cel puțin 11 persoane au fost 
arestate, pentru cumpărarea 
de voturi ~

Arestările făcute de poliție în 
urma primirii unor ponturi au avut 
loc într-o cafenea din Sofia. Polițiștii 
au reținut un bărbat de 22 de ani care 
avea asupra lui o listă cu 95 de nume. 
Conform informațiilor poliției, cei de 
pe listă erau transportați de la cafe
nea la secția de votare unde urmau să 
își exprime opțiunea electorală.

Incidentul nu poate influența 
însă rezultatele scrutinului. Iar son
dajele arată că Iordanka Fandakova, 
în vârstă de 47 de ani, a obținut între 
65,6% și 68% din sufragii. Locuitorii 
Sofiei au ales un nou primar deoa
rece fostul edil, Boiko Borisov, a de
venit premier.

Acesta făcea referire la Cisiordania, Fâșia Gaza și cea mai mare parte 
din Ierusalimul de Est arab. "Vom căuta sprijinul statele UE, al Rusiei și a 
altor țări" pentru această măsură. Comentariile lui Erakat vin pe fondul 
frustrărilor palestinienilor legate de ineficiența eforturilor americane de a re
lansa negocierile de pace cu Israel, ce au fost suspendate după războiul din 
Gaza de la începutul anului. Aceasta este cea mai recentă dintre opțiunile pe 
care palestinienii le-au anunțat că le vor întreprinde dacă procesul de pace 
este amânat. Altele includ declararea unilaterală a independenței, cererea ca 
ONU să determine granița, dizolvarea Autorității Palestiniene și căutarea de 
drepturi egale în interiorul Israelului. Cu toate acestea, miniștrii israelieni au 
avertizat să nu se ia măsuri unilaterale.

Administrația americană nu a reușit până acum să convingă israelienii și 
palestinienii să reia discuțiile de pace, pe fondul tensiunilor legate de 
chestiunea coloniilor evreiești de pe pământ palestinian. Palestinienii insistă 
pentru înghețarea oricărei activități de colonizare înainte de reluarea 
discuțiilor, în timp ce israelienii oferă o limitare temporară a construcțiilor, 
urmând a rezolva toate aspectele în timpul negocierilor.
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ALESE, ALIAT, ALO, ALTA, ARTROLOGIE, 
ATLET, ATOT, BLEG, BOT, CASCADOARE, 
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Servicii profesionale de curățenie: •’
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com

!
>

www.crioti.com

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

9

Informații la telefon:
5

0771 677 031, - 
0723 071 792, 0743 058 798

Vănd/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fa
bricație 2001, break, culoare roșie, 150.000 km, full 
option, taxe la zi, preț 4.500 euro, negociabil.

Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, 
Teodolite, microscoape, lunete, nivele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de 
circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m înălțime. Telefon 
0733.018.302, numai sâmbăta și duminica.

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial, 
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile

9

și dotările necesare.
Tel. 0745.595.045.

Vând goblenul „PRIMĂ VaRA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17.50 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.
Vând apartament

2 camere, parter, bloc de 
cărămidă, contorizat în totalitate, 

localitatea Simeria.
Preț 80.000 lei.

9

Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, 
euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, airbag, 

radio/cd, servodirecție, 
70.000 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil.
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil.

Informații la telefon 0753.200.853.

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36 și 39.
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.

9

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

IMAGINE!

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 Iei
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 
spațiu 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 (spațțul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:

Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei
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Emoții a avut Dragomir și în 2003, când la inițiativa lui Copos s-a încercat 
<7? debarcarea sa. Din 16 cluburi, 10 au fost inițial de acord, dar cinci

s-au răzgândii ulterior
Sport

Marți, 17 noiembrie 2009

Mitică, încă un mandat la Ligă

Dumitru Dragomir a candidat 
ieri pentru cel de-al patrulea 
său mandat de președinte al 
LPF. Ca de obicei, actualul și 
fostul șef al Ligii nu a avut 
contracandidat, fapt care l-a 
făcut pe Mitică de la Ligă să 
glumească pe seama așa-zisei 
concurențe.

t
"Chiar dacă sunt singur în cursă, 

tot e competiție la alegeri. Păi eu fug cu 
mine de nu mă văd. Alerg singur și s-ar 
putea să ies pe locul doi", a declarat

Dragomir înainte de 
ședința în care i-a 
fost confirmat noul 
mandat. Primul pre
ședinte ales al LPF a 
fost Mircea Ange- 
lescu, în 1992. Men
torul lui Dragomir și 
al lui Mircea Sandu 
a fost cel care l-a 
adus pe Dragomir la 
LPF, numindu-1, în 
prima fază, vicepre

ședinte pentru un mandat de patru ani.
La alegerile următoare, din anul 

1996, Angelescu a fost nevoit să se re
tragă clin cauza problemelor de sănă
tate, iar cel poreclit "Corleone" a fost 
ales președinte al Ligii Profesioniste, el 
nemaipărăsind acest post în următorii 
13 ani. Singura dată când Dragomir a 
avut parte de concurență a fost la ale
gerile din anul 2000, atunci când con
tracandidatul său a fost conducătorul de 
la FC Național, Gino lorgulescu. Acesta 
a primit atunci doar cinci voturi, astfel 
încât Dragomir a câștigat alegerile cu 
scorul de 11-5.

Emoții a avut Dragomir și în 
2003, când la inițiativa lui Copos s-a în
cercat debarcarea sa. Din 16 cluburi, 10 
au fost inițial de acord, dar cinci s-au 
răzgândit ulterior. "De un singur om mă 
temeam la alegeri, de Mircea Sandu. 
Oriunde aș fi candidat împotriva lui, nu 
aș fi avut nicio șansă", a mai spus 
atunci Dragomir.

întrebat de ce realizare a sa în 
cei 13 ani de șefie este mai mândru, 
Dragomir spune că de sediul extraordi
nar al LPF, dar trece în revistă și alte 
reușite. "Avem multe echipe în cupele 
europene, am făcut o lege împotriva hu
liganismului, am adus bani mulți echi
pelor, am făcut fotbalul să producă 
ziare și televiziuni de specialitate care 
să comenteze non-stop. Astea toate sunt 
și meritul Ligii să știți, nu am stat chiar 
degeaba aici. Poate că am mai făcut și 
greșeli, dar eu mi le-am recunoscut 
mereu", spune Dragomir, care comple
tează: "Mircea Sandu este un titan al 
fotbalului. Atât doar, că s-a abătut asu
pra lui o boală, dar pe care organismul 
lui o să o suporte. O să treacă și peste 
asta. Nu poți să îi reproșezi nimic".

Rezultatele etapei a IX-a a Ligii V 
Valea Streiului

Rezultatele etapei a IX-a a Ligii V 
Valea Mureșului

CS.Ghelari - stă -
Sargeția Bretea Română Unirea G-ral Berthelot 
AS Sântămăria Orlea Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
Narcisa Sălașu de Sus 
Cema Lunca Cernii 
Streiul Baru Mare

Silva Miracol Hărău
Recolta Bucureșci
Voința Vălișoara
Real Sântandrei

Olimpia Ribița 
Streiul Simeria Veche

2-1
1-1
3-2
3-2
0-2
3-3

Etapă de succes pentru 
CFR Marmosim Simeria

«
Echipa de fotbal din Simeria este singura din județul Hunedoara 

care a reușit să-și adjudece în acest weekend toate punctele puse în joc, 
după victoria cu 2-0 repurtată în fața echipei secunde a lui Poli Tim
ișoara.

Liga 3 seria C5

Clasament:
1 ACS Recaș 31p
2 Minerul Mehedinți 28p
3 CFR Marmosim Simeria 26p
4 CS Național Sebiș 25p
5 ACU V. Goldiș Arad 24p
6 Pandurii II 22p
7 FC Poli II Timișoara 20p
8 CS Jiul Rovinari 19p
9 CS Ineu 17p
10 Unirea Sânicolau 14p
11 Nova Mama Mia 14p
12 FC Școlar Reșița 14p
13 Milenium Giarmata 14p
14 Gloria Arad 12p
15 Muncitorul Reșița Hp
16 Viitorul Sânandrei 8p
17 Retezatul Hațeg 5p
18 Progresul Gătaia Op

Rezultatele etapei 14
CS Jiul Rovinari Pandurii II 0-0
Muncitorul Reșița CS Național Sebiș • 2-4
FC Școlar Reșița Milenium Giarmata 2-0
FC Poli II Timișoara CFR Marmosim Simeria 0-2
ACS Recaș CS Ineu 5-1
Unirea Sânicolau Nova Mama Mia 0-0
Retezatul Hațeg Minerul Mehedinți 1-3
Viitorul Sânandrei ACU X^ Goldiș Arad nedisputat
Gloria Arad Progresul Gătaia nedisputat

Sferturile

Dacia Boșorod
Măgura Pui
Retezatul Rîul de Mori

Clipei României

CFR II Simeria
Unirea Buceș
Ponorul Vața
Santos Boz
Sprint Luncoil de Jos
Unirea Șoimuș

w^vx

Clasamentul
Măgura Pui 
Retezatul 
Narcisa
Cema 
Sântămărie Orlea 
Streiul 
Sargeția 
Unirea 
Ulpia Traiana 
Dacia Boșorod 
CS Ghelari

k

Clasamentul
Olimpia Ribița 
Silva Miracol
Unirea Buceș 
CFR II Simeria
Streiul Simeria Veche 
Unirea Șoimuș 
Ponorul Vața
Sprint
Real'
Recolta 
Santos Boz
Voința Vălișoara

PREȚ DE IMPORTATOR
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( EN GROS Șl EN'DETAIL

ptntru fiuflțl botfturi tttt emtowntf 
tteautffi dmta ui locui soucittf

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Astăzi, mâine și poimâine se vor desfășura sferturile de finală^] 
ale Cupei României “Timișoreană" la fotbal, .locurile se vor d^B 

fășura într-o singură manșă pe terenul primelor formații.
Marți ora 19
FC Brașov - Gloria Bistrița
Miercuri ora 18.15
SC X aslui - Internațional Curtea de Argeș
Miercuri ora 20.15
Universitatea Craiova - CER Cluj
Joi ora 20,15
Astra Ploiești - Dinamo București

Z? craci de expedrhi
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