
Demisia \n bloc a Biroului Permanent 
al PRM reprezint` sf=r[itul politic 

al lui C.V. Tudor?www.ziua.ro DA: 70,58 %
NU: 29,42 %2,3261 lei

3,6542 lei

Eliminarea lui Ludovic Or -
ban de la [efia organiza]iei
de Bucure[ti face \n
continuare valuri. Mai ales
c` evenimentul poate
prefigura mazilirea politic`
de c`tre PNL a acestui
important lider.

Cuv. Samson, primitorul

de str`ini; Sf. Mc. Anect;

Sf. Ioana, Mironosi]a
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Vara cea mai
scump`

Ce legi
a \nc`lcat
mitropolitul
Corneanu
Scandalul \mp`rt`[irii
Mitropolitului Nicolae
Corneanu al Banatului la
greco-catolici este departe
de a se sf=r[i. 

Vadim for]at
s` demisioneze
Membrii Biroului Permanent \i
cer pre[edintelui PRM s`-[i
asu me e[ecul alegerilor. Aces -
ta \ncearc` s`-i p`c` leas  c`
cu un scenariu con form
c`ruia [i la alegerile din toam -
n` se va vota pe liste. 

De la 1 iulie, pre]ul
curentului va fi m`rit cu
5,31%, iar cel al gazelor cu
12,5%. Cre[terea va afecta 
toate celelalte produse, dar
mai ales m=ncarea. BNR a
majorat pentru a [asea
oar` consecutiv \n acest an
dob=nda-cheie. 

EVENIMENT        5

EVENIMENT         4

Ultima [edin]` a Con -
siliului Suprem de
Ap` rare a }`rii a fost
marcat` de un inci -
dent de securitate
deo sebit de grav. 

Func ]ionarul de secu ritate
din cadrul secretaria tului CSAT
a permis publi carea unor fotografii
pe pagi na de Internet a Admi -
nistra ]iei Pre ziden]iale care la o
ana liz` atent` con ]ineau date cu
carac ter secret de stat. Dup`
apro ximativ o or` de la postarea
po zelor pe site-ul Pre[e din]iei, ad -
ministratorii sistemelor informatice
au descoperit scurgerea de informa]ii
[i au \nceput s` modifice rapid
po zele pentru a nu se mai putea
vedea informa]iile secrete care
puteau fi citite pe ecranele calcula -
toarelor [i ale plasmelor care
ap`reau \n poze.

„Aceast` lege (a audiovizualului -n.red.) este cu totul
inacceptabil` pentru o ]ar` membr` a UE. Doar state precum

China [i Coreea de Nord adopt` \nc` acest tip de legisla]ie
retrograd` [i anacronic`“ - REPORTERS SANS FRONTIERES

ECONOMIC 7

ANCHETE    15
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Pacea de la
supermarket
Furnizorii de produse ali -
men tare [i marile lan]uri de
ma gazine au ajuns la un
con sens cu privire la Ghi -
dul de bune practici. 

Moartea
nu apare
pe camer`
Camionul care a acro[at
pa sarela de pe DN1, omo -
rând o per soan` [i r`nind
alte dou`, nu a ap` rut pe
camerele de supraveghere
ale Poli]iei. 

Enigma
Orban

Sorin RO{CA ST~NESCU

25 de ambasadori ai statelor din UE
au descins miercuri peste Comisia
Juridic` a Camerei pentru a \mpiedica
adoptarea unui Cod de Procedur`
Penal` (Cpp) pe placul Coali]iei 322 

Diploma]ii s-au declarat profund nemul]umi]i de ter-
giversarea cazurilor N`stase [i Mitrea [i de \ncercarea
de a limita puterile procurorilor � Articolul care a st=rnit
m=nia UE este cel legat de interzicerea efectu`rii inter-
cept`rilor telefonice \nainte de \nceperea urm`ririi
penale � Diploma]ii au cerut Comisiei Juridice s` pun`
Cpp \n acord cu legisla]ia european` [i s` elimine amen-
damentul ticluit de deputa]i pentru salvarea demnitarilor
corup]i � Ambasadorii Marii Britanii [i Olandei le-au
explicat deputa]ilor c` un astfel de amendament ar face
imposibil` urm`rirea [i prinderea unui traficant inter-
na]ional aflat pe teritoriul Rom=niei � Comisia Juridic` a
\ncercat s` scape d=nd vina pe pre[edintele B`sescu ce
face presiuni asupra Parlamentului [i a presei
� Ieri, Sergiu Andon, pre[edintele Comisiei Juridice, ne-a
declarat c` oricum actualul proiect de Cpp va fi abando-
nat, urm=nd ca Guvernul s`-[i asume r`spunderea pe
unul conceput de Ministerul Justi]iei � Acum o s`pt` -
m=n`, o delega]ie de exper]i juri[ti ai Comisiei Europene
s-a \nt=lnit cu membrii Comisiei c`rora le-au repro[at
acelea[i lucruri � Andon declara atunci c` „nu-[i
amin te[te exact ce sugestii au avut oficialii europeni“
� B` sescu a trimis ieri o scrisoare Parlamentului \n care
cere sesiune extraordinar` pentru N`stase [i Mitrea
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Cazul N`stase
scandalizeaz` UE
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Incident de securitate la CSAT


