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Ghidul traficului
bucure[tean de Summit

Peste 30 de trasee ale
autobuzelor [i troleibuzelor
RATB vor fi modificate din
cauza instituirii m`surilor de
securitate pentru Summitul
NATO. Unele linii de transport
public din Bucure[ti vor fi
deviate \n timpul Summitului
NATO (2 – 4 aprilie) [i \n timpul
simul`rii m`surilor de
securitate (29 martie a.c.). 

„Am vorbit cu Copos [i el e desfigurat mai mult fizic. I-am spus
c` a v=ndut Rapidul... Sufer` foarte mult acum. 

Nu [tiu de ce l-a mai v=ndut. De dou` zile nu arat` bine“ 
- Gigi BECALI

Procurorul General al Rom=niei 

[i [eful DNA \[i transmit ilegal, 

unul altuia, dosare penale de 

mare r`sunet, f`r` ca acestea 

s` fie \nregistrate c=nd ies [i intr`

la institu]iile pe care le conduc 

Dezv`luirea senza]ional` a fost f`cut`,
din gre[eal`, de [eful Sec]iei I a DNA,
Lucian Papici, \ntr-o rezolu]ie trimis` 
fostului Procuror General adjunct al
Rom=niei, Gabriela Ghi]` � Cercetat` \n
dosarul „examenelor fraudate“, Ghi]` a
sesizat la CSM c` o recuzare formulat`
de ea \mpotriva lui Daniel Morar a fost
respins` de Laura Codru]a Kovesi \n mod
ilegal � Magistratul sus]inea c` \n re-
gistrele DNA nu figurez` c` dosarul ar fi
plecat vreodat` spre Parchetul General,
cer=nd astfel nulitatea actelor � Papici a

respins solicitarea [i a motivat c`
dosarul a plecat de la DNA la Parchetul
General „pe cale scurt`, adic` f`r` \nre-
gistrarea sa la una din cele dou`
institu]ii“ � Practica \ncalc` Regula-
mentul de Ordine Interioar` a parche-
telor � Ea dovede[te c` [eful Minis-
terului Public poate vedea, \n secret,
orice dosar despre oricine [i chiar s`
dea instruc]iuni � Parchetul General a
oferit o explica]ie uluitoare: „nu putem
s` \n]elegem ce a avut \n vedere procu-
rorul Papici c=nd a scris acea rezolu]ie“
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Calea scurt`
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O parte a familiei
actualului pre[edinte de la
Chi[in`u s-a refugiat \n
Rom=nia, unii dintre
membrii familiei Voronin
devenind lupt`tori cu arma
\n m=n` \mpotriva
comunismului. Ramura
familiei Voronin r`mas`
dincolo de Prut a fost
supus` reeduc`rii
comuniste [i sp`l`rii
creierului. 

am`nunte \n pagina 14

Este normal ca Traian B`sescu s`-l
decoreze pe arbitrul Alexandru Deaconu?www.ziua.ro DA: 42,89 %

NU: 57,11 %22,,33662211  lleeii
33,,77115555  lleeii

Sf. Muceni]` Matroana din
Tesalonic; Sf. Prooroc
Anania; Sf. Mucenici Filit
[i Lidia

|n urm` cu fix 90 de
ani, Basarabia
decidea unirea cu
Rom=nia, dup`
aproape un secol de
domina]ie ruseasc`. 

1918: despre
popor 

[i conduc`tori

Miruna MUNTEANU
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Generalul
St`nculescu 
pe Axa R`ului
Firma consiliat` de
generalul Victor Athanasie
St`nculescu, Balli Group
PLC, a fost pus` pe lista
neagr` a Guvernului
american. 

Omul 
lui T`riceanu
acuzat 
de [antaj
Actualul secretar de stat \n
Cancelaria prim ministrului,
dar [i [ef al Departamen-
tului pentru Dialog Social,
Virgil Popescu, este un per-
sonaj controversat, cu un
trecut pres`rat cu
scandaluri de corup]ie. 

EVENIMENT 5

BNR sugrum` 
creditele \n lei
Consiliul de Administra]ie
(CA) al B`ncii Na]ionale a
Rom=niei (BNR) a decis, ieri,
s` majoreze rata dob=nzii
de politic` monetar` cu 0,5
puncte procentuale, de la
9%, la 9,5%. 


