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„Taxa (de prim` \nmatriculare - n.red.) a fost perceput`
potrivit prevederilor Codului Fiscal \n vigoare [i nu se restituie.
Este (\ns`) adev`rat ca oric`rei persoane i se asigur` accesul
liber la justi]ie“ - Mihail HURA, director \n Ministerul Finan]elor
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Fr`]ia Citroën
Taxa auto [i dosarul penal „Po[ta
Rom=n`“ au un numitor comun:
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Traian B`sescu
\n misiune
la Belgrad
Pre[edintele Rom=niei are
mandatul SUA s` \mpiedice
alegerea rusofilului Nikolici
\n fruntea Serbiei.
Traian B`sescu, pre[edintele
Rom=niei, a plecat ast`zi la Belgrad,
\ntr-o vizit` fulger. n
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Cer[etori la
100.000 de lire
sterline
„Valoarea“ unui minor
rom=n traficat \n Marea
Britanie, care este obligat
s` fure sau s` cer[easc`.
Traficul cu fiin]e umane a devenit o
industrie cu profituri de ordinul zecilor
de miliarde de euro. n

social

......................

pag. 10

Vacan]` de voie
Elevii bucure[teni au fost
scuti]i \n mod oficial de
teme pe perioada vacan]ei
dintre semestre.
Bucuria vacan]ei intersemestriale nu le
va mai fi umbrit` elevilor cu
nepl`cutele teme obligatorii. n
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FRF se \mprumut`
pentru prime!
Ionu] Lupescu a anun]at c`
federa]ia va contracta un
\mprumut bancar.
„Am demarat procedura pentru a face
un \mprumut bancar mai devreme
pentru a pl`ti primele staff-ului tehnic [i
ale juc`torilor echipei na]ionale.

Caracati]a format` din politicieni [i oameni de afaceri e
preocupat` de extorcarea cet`]eanului  Firma
pre[edintelui PNL, importator al m`rcii Citroen, este
principala beneficar` a parteneriatului public-privat privind
cei 8218 m.p din Calea Victoriei 133  Premierul a semnat o
Hot`r=re de Guvern prin care statul pierde, dar c=[tig` Sorin
Cre]eanu  Afaceristul construie[te, \n schimb, un
showroom pentru Citroen pe DN 1  Terenul este pus la
dispozi]ie de magantul imobiliar Puiu Popoviciu, cumnatul lui
Nicoale Badea, ginerele lui Dinc` „Te leag`“  Penali devin
doar mini[trii Chiuariu [i Nagy, T`riceanu [i Vosganian
nefiind deranja]i de DNA  Birul auto, de care premierul ]ine
cu din]ii \n ciuda UE, nu protejeaz` mediul, ci pe importatorii
de automobile, cifrele din 2007 vorbind de la sine despre
succesul financiar al lui T`riceanu

Iucinu va contesta v=nzarea
ziarului „ Adev`rul“
Andrei Iucinu a declarat
ieri, dup` ce a fost
recunoscut printr-o
hot`r=re definitiv` [i
irevocabil` a instan]ei,
drept fiul fostului director
al ziarului „Adev`rul“,
Dumitru Tinu, c` va cere
anularea certificatului de
mo[tenitor ob]inut de Ana
Maria Tinu, fiica legitim` a
jurnalistului.
„|n urm`toarele zile voi introduce
o ac]iune \n instan]` prin care voi cere
anularea certificatului de mo[tenitor pe
care l-a ob]inut, \n mod abuziv, Ana
Maria Tinu, la \nceputul anului 2003.
Prin anularea certificatului de mo[tenitor
vor fi nule toate actele care au stat
la baza lui“, a spus Iucinu. Acesta a
subliniat, citat de Mediafax, c` are \n
vedere, „\n mod special, contractul
de v=nzare-cump`rare a ac]iunilor de
la cotidianul „Adev`rul“, c`tre omul de
afaceri Dinu Patriciu“. Curtea de
Apel Bucure[ti i-a dat c=[tig de cauz`
ieri lui Andrei Iucinu \n procesul de
stabilire a paternit`]ii fa]` de Dumitru
Tinu, decedat \n urm` cu cinci ani \ntrun accident rutier, resping=nd ca nefondat
recursul familiei jurnalistului la decizia
instan]ei inferioare. Decizia CAB este
irevocabil`. Avocatul familiei Tinu a
declarat c` va face o contesta]ie \n
anulare. Ap`r`torul a spus c` inten]ioneaz`
s` fac` o pl=ngere [i la CEDO, deoarece
nu s-a respectat dreptul la un proces
echitabil, nefiind administrate toate
probele [tiin]ifice pe care le-a solicitat
familia Tinu instan]ei de judecat`.
n Andrei GHICIU{C~

Aducerea moa[telor
Sf. Sfin]it Mucenic
Ignatie Teoforul.

V=nzarea locuin]elor personale e scutit` de TVA
Ob]inerea de venituri din
v=nzarea locuin]elor nu
este considerat` activitate
economic`, astfel c`
aceste tranzac]ii nu sunt
supuse pl`]ii de TVA,
spune Ministerul Fina]elor
(MFP).
Uniunea Na]ional` a Notarilor Publici
din Rom=nia (UNNPR) s-a adresat Ministerului
Finan]elor Publice pentru a ob]ine clarific`ri

B`sescu \l
invoc` pe Adi
de la V=lcea

\n ceea ce prive[te aplicarea TVA-ului
la tranzac]iile imobiliare, informeaz`
Mediafax. Astfel, MFP a precizat c`
„ob]inerea de venituri de c`tre persoanele
fizice din v=nzarea locuin]elor proprietate
personal` (...) nu va fi considerat` activitate
economic` (deci nesupus` TVA-ului) cu
excep]ia situa]iilor \n care se constat`
c` activitatea respectiv` este desf`[urat`
\n scopul ob]inerii de venituri cu caracter
de continuitate \n sensul art 127, alin.

Ion BARBU

{eful statului sus]ine c`
este discriminat fa]` de
interpretul Adi de la
V=lcea.
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Dispari]ia sa survine pe fondul unei
ofensive a Patriarhiei Rusiei. n
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Arhiepiscopul Atenei [i al
|ntregii Elade a fost r`pus
de cancer, ieri, la 69 de ani.

www.ziua.ro

|n cazul acestuia, CNCD ar fi dat o
alt` interpretare sintagmei „cadru privat“,
pre[edintele fiind nemul]umit c` a fost
sanc\ionat pentru folosirea expresiei „]iganc`
\mpu]it`“ [i cer=nd reexaminarea cazului
s`u, informeaz` Mediafax. „Foarte important
este c`, \n solu]ionarea unei sesiz`ri relativ
recente, CNCD a dat o cu totul alt`
interpretare no]iunii de cadru privat. De[i
a re]inut c` afirma]iile referitoare la
„cioar`/ciori“ (dintr-o melodie a interpretului
Adi de la V=lcea - „Liga campionilor,
interzis` ciorilor“), sunt discriminatorii,
Consiliul a apreciat c` acestea nu au fost
f`cute public, ci \ntr-un cadru privat, la
o petrecere“, se arat` \n recursul pre[edintelui
depus la |CCJ. n (D.I.)

Ar trebui Statul Roman s`-l
desp`gubeasc` pe urma[ul
anticomunistului Ilie Tugui?

DA: 69,45%
NU: 30,55%

3,7690 lei
2,5616 lei

2, din CF“.
Potrivit UNNPR, MFP a mai spus
c` „scutirea de TVA este aplicabil` numai
persoanelor impozabile care, ac]ion=nd
ca atare, realizeaz` opera]iuni impozabile
de natura livr`rilor de bunuri/prest`rilor
de servicii ca rezultat al unei activit`]i
economice desf`[urate \n scopul ob]inerii
de venituri cu caracter de continuitate“.
Acest punct de vedere a fost trimis tuturor
notarilor din ]ar`. n (C.S.)

