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Preda tulbur` 
lini[tea PD-L

�Poporul rom=n este foarte bolnav [i eu 
pot s` ajut Bucure[tiul cu rela]iile 

[i cu banii mei personali� - Nati MEIR 

Fostul ministru liberal Sebastian 
Vl`descu le-a f`cut coreenilor de 
la Daewoo un cadou de 800 de 
milioane de euro din banii statului 
! |n plus, AVAS le-ar mai putea 
pl`ti \nc` 330 de milioane de 
dolari, bani pe care coreenii i-ar 
fi investit \n fabrica de la Craiova 

Daewoo n-a reu[it 
s` integreze 60% 
furnituri provenite 
din industria
rom=neasc`, a[a 
cum s-a angajat 
prin contract 
! ANAF a cerut 
aplicarea sanc]iunii
stipulate \n Legea
71/1994, adic` resti-
tuirea facilit`]ilor fis-
cale acordate de stat

! Vl`descu a emis 
un Ordin de ministru
prin care a interpretat
legea Daewoo [i 
i-a sc`pat pe coreeni
de povara celor 800 
de milioane de euro 
! Ministrul liberal 
s-a aflat \ntr-un 
flagrant conflict de
interese ! El [tergea
datorii cu o m=n`, iar
cu cealalt` semna

contractul cu Ford 
\n calitatea de
pre[edinte al Comisiei
de privatizare a
Daewoo Automobile 
! Statul rom=n s-a
interpus \ntr-o tran-
zac]ie \ntre dou` firme
private, Daewoo
[i Ford, pentru a
prezenta privatizarea
drept un succes al
Cabinetului T`riceanu
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Pandele \n greva foamei
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Pomana de un miliard
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Primarul ora[ului Voluntari,
Florentin Pandele, a declarat
ieri c` intr` \n greva foamei, pe
motiv c` i-a fost t`iat microfo-
nul \n timpul unei emisiuni TV.

Anun]ul primarului a declan[at un
\ntreg scandal. Cei aproape 300 de localnici
str=n[i \n curtea Prim`riei pentru a urm`ri
emisiunea au \nceput s` protesteze \n
semn de solidaritate cu edilul. La revolta
ad-hoc a ap`rut [i fostul lider al minerilor
din Valea Jiului, Miron Cozma. Scandalul
a izbucnit dup` emisiunea lui Mihai Tatulici
de la Realitatea TV �Cine are noroc...
are�, unde, pe fondul unei polemici
\ntre primarul Voluntarilor, fostul ministru
al Transporturilor Radu Berceanu [i
moderatorul emisiunii, Pandele a fost scos
din transmisia \n direct, dup` ce a fost
avertizat s` nu mai adreseze cuvinte
jignitoare interlocutorilor. Lui Pandele i
s-au al`turat \n greva foamei [i cei 17
consilieri locali ai PSD. ((OO..BB..))

am`nunte \n pagina 14

Ar trebui rejucat
meciul Rapid-Steaua?www.ziua.ro DA: 64,81 %

NU: 35,19 %2,4117 llei
3,7230 llei

|naintepr`znuirea Bunei

Vestiri; Cuv. Zaharia;

Sf. Artemon, Episcopul

PD-L este creditat, \n toate
cercet`rile de pia]`, pe
prima pozi]ie \n topul
\ncrederii de care se
bucur`, la nivel na]ional,
partidele politice.

Echilibristic` 
\n v=rful sc`rii

Sorin RO{CA ST~NESCU

OPINII 17

Vicepre[edintele PD-L
Cezar Preda nu va reveni
asupra demisiei sale din
fruntea organiza]iei
buzoiene a PD-L indiferent
dac` Biroul Permanent
Na]ional al partidului va
valida sau nu candidatura
lui Victor Mocanu la
pre[edin]ia Consiliului
Jude]ean Buz`u.  

Biserica 
Sf=nta Vineri 
va fi recl`dit`
Patriarhul Bisericii
Ordodoxe, PF Daniel, a pus
ieri prima piatr` la temelia
bisericii. Aceasta va fi
reconstruit` la 150 de metri
de fostul l`ca[ de cult,
demolat \n perioada
comunist`. Dup` ce a pus
piatra de temelie, patriarhul
a ]inut o scurt` slujb`. 

Copos: 
�Luni scoatem
dovada!�
Patronul Rapidului sus]ine
c` ast`zi va demonstra c`
Steaua a premeditat inciden-
tele de joi sear`, \n timp ce
Gigi Becali amenin]` cu
FIFA, UEFA [i TAS \n cazul \n
care se decide rejucarea. 

�Am c=ntat cu
Deep Purple�
Rare[ Totu, care la 17 ani a
refuzat s` dea audi]ii pentru
Iris din teribilism, dar care a
c=ntat al`turi de trupe ca
Deep Purple, Uriah Heep,
Iron Maiden [i Judas Priest,
este ast`zi unul dintre 
cei mai valoro[i 
chitari[ti rom=ni. 
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