
Va face Ministerul Ap`r`rii dovada locului
unde sunt \ngropa]i Ceau[e[tii?www.ziua.ro DA: 67,41 %

NU: 32,59 %2,3099 lei
3,6435 lei

Spectrul cre[terii pre]urilor \n
acest an electoral a dat jos
masca de pe fa]a politicienilor
rom=ni [i le-a dezv l̀uit astfel
adev`ratul chip de populi[ti 
[i demagogi. 

A[ezarea ve[m=ntului
N`sc`toarei de
Dumnezeu \n Vlaherne; 
† Sf. Voievod {tefan 
cel Mare

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4273 20 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`       MIERCURI, 2 IULIE 2008      
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Guvernule, 
ieftine[te!

Miza r`zboiului
juridic rom=no-
ucrainean
Resursele de hidrocarburi
din platoul continental ce fa -
ce obiectul procesului de la
Haga sunt estimate la ze ci
de miliarde de metri cubi de
gaz natural [i zece mi lioane
de tone de petrol. 

Pre[edintele s-a consultat
ieri cu reprezentan]ii
partidelor pe tema cre[terii
pre]urilor la alimente [i
combustibili, iar Guvernul
promite c` va \ncerca s`
r`spund`, \ntr-o
s`pt`m=n`, la propunerile
avansate. 
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Muzicianul francez Jean-
Michel Jarre, considerat a fi un
pionier al muzicii electronice,
synthpop [i New Age, va sus]ine
un concert la Bucure[ti, pe
10 noiembrie, informeaz` or -
ganizatorii evenimentului, Funda]ia
Phoenix. Potrivit acestora,
negocierile cu managementul
artistului au fost purtate timp
de nou` luni. Locul de desf̀ [urare
al show-ului [i pre]ul biletelor
urmeaz` s` fie anun]ate ulterior.
Jean-Michel Andre Jarre (n`scut
pe 24 august 1948, Lyon) este
un compozitor, performer [i
produc`tor muzical francez. Cu
o carier` care se \ntinde pe mai
bine de 40 de ani, el a v=ndut
p=n` \n prezent peste 80 de
milioane de albume [i single-uri,
fiind r`spl`tit cu numeroase
distinc]ii [i premii. |n 1976,
revista People l-a desemnat
„Personalitatea anului“. (D.M.)

„Ne \ntreb`m \n registrul dezbaterii 
din aceste zile: Ion Iliescu 

ar fi trebuit dizolvat...?“ - Vasile D+NCU

SPORT    11

ANCHETE   14
Blat cu FRF
Noul secretar de stat din
Mi nis terul Justi]iei, Sorin
St` nescu, a anun]at \n 1996,
pe vremea c=nd era mi -
nistrul Tineretului, un control
la s=nge la FRF, care atunci
era constituit` \n mod ilegal,
\ns` a f`cut pace cu Mircea
Sandu. 

Brambureal` 
la Rapid
Al]i trei juc`tori au fost a nun -
]a]i ieri c` nu intr` \n planurile
pentru sezonul viitor, Coman
a plecat \n El ve]ia tot cu in -
certitudinea ne semn`rii unui
nou con tract, iar an tre norul
cere insistent juc`tori. 

SRI g=ndit 
de NATO
Serviciul Rom=n de
Informa]ii are o nou`
schem` de organizare
f`cut` cu ajutorul exper]ilor
din serviciile secrete 
ale Alian]ei. 

Politicienii 
contra

economiei
na]ionale

George SCARLAT

Dan Vlaicu (foto), 
pre[edintele Autorit`]ii 
Na]ionale pentru 
Protec]ia 
Consumatorilor (ANPC), 
vrea s` taie nasul 
bancherilor � ANPC 
preg`te[te un proiect 
de lege care s` impun` 
comisionul fix [i reguli 
clare privind dob=nda 
pl`tit` de rom=nii care 
iau credite � Proiectul 
ar urma s` fie gata 
\ntr-o lun` � Autori -
tatea propune [i un 
Cod de Bune Practici 
\n domeniul bancar 

Potrivit ini]iativei, dob=nda b`ncii pen-

tru un anumit produs va fi format` din

dob=nda acelei b`nci plus o marj` de

profit [i risc nemodificabil` � Banca

are obliga]ia s` comunice clientului

orice modificare cu privire la costuri

� Clientul trebuie s` aib` la dispozi]ie

mai multe op]iuni: s` achite comi-

sionul [i s` continue s` deruleze

\mprumutul, s` ramburseze integral

creditul sau s` se transfere 

la alt` banc` � ANPC a luat hot`r=rea

de a face ordine \n sistemul bancar

dup` ce a primit 700 de reclama]ii [i

a verificat 20 de b`nci � |n urma

neregulilor constatate, 14 b`nci au

fost sanc]ionate cu amenzi care au

totalizat 150.000 de lei
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Dresorul de b`nci
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Jean-Michel Jarre la Bucure[ti
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