
Uit`rile 
lui

T`riceanu

La o \nt=lnire de sear` 
avut` recent cu
reprezentan]ii baroului
bucure[tean, premierul
T`riceanu a apreciat c` 
\n viitorul Parlament este
nevoie de o prezen]` a
avoca]ilor [i mai numeroas`,
\n beneficiul elabor`rii
actului legislativ, care uneori
sufer` \n privin]a calit`]ii. 
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Ovidiu BANCHE{

Felix [i-a \nmul]it 
banii imperiului 
printr-o inginerie 
financiar` care 
s-a transformat 
\n dosarul penal 
„Petromidia“ � Pentru 
a sc`pa de orice 
responsabilitate 
\n perspectiva 
carierei politice, 
Dan Voiculescu 
[i-a transferat 
afacerile pe numele 
fiicei sale, Camelia 
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Capre
pu[c`ria[e
\n Congo 

Reprezentan]ii Ministerului
Justi]iei din Republica Democrat̀
Congo au ordonat conducerii
unei \nchisori s` elibereze 12
capre \nchise, al`turi de st`p=ni,
de c`tre poli]i[tii congolezi, in -
for meaz` BBC News. Ministrul
adjunct al Justi]iei, Claude
Nyamugabo, a spus c` a desco -
perit caprele \nchise \n timpul
unei vizite de rutin  ̀la o \nchisoare
din Brazzaville. Ani malele urmau
s` apar` \n fa]a cur]ii, pentru
c` fuseser` v=ndute ilegal.
Autorit`]ile nu au stabilit
ce se va \nt=mpla cu proprietarii
caprelor, care au fost, de ase  -
menea, \nchi[i. Poli]i[tii nu
au dezv l̀uit ce li s-ar fi \nt=mplat
animalelor, dac` ar fi fost g`site
vinovate. (F.B.)
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Aceasta a trebuit s` r`spund` \n fa]a
procurorilor pentru fapte comandate
de tat`l s`u � A beneficiat \ns` de
protec]ie \n virtutea faptului c` PC,
partidul condus de p`rintele s`u, se
afla la guvernare [i de]inea chiar 
postul de vicepremier � Una dintre
victimele sistemului lui Felix este

chiar consilierul s`u personal, fostul
ministru Sorin Panti[, pe care i l-a
l`sat mo[tenire fiicei sale � Acesta a
fost acuzat \n dosarul „Petromidia“ de
s`v=r[irea infrac]iunilor de manipulare
a bursei [i de aderare sau sprijinire a
unui grup infrac]ional organizat 
� Parchetul General p`streaz` la

secret argumentele juridice prin care
Cameliei Voiculescu i-a fost acordat
doar statutul de martor � Aceasta 
nu este singura dat` c=nd Dan
Voiculescu [i-a azv=rlit fiica \ntr-o
afacere penal`, dosarul „Loteria“ 
fiind construit dup` acela[i principiu:
„fata-n fa]`, tata-n spate“
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Umilit 
de PD-L

Prototipul unui ziar electronic cu ecran a fost
prezentat ieri \n Germania. Dispozitivul poate afi[a,
pe l=ng` ziare [i car]i, reviste, chiar [i documente
\n format .doc sau .pdf. Informa]iile cuprinse se vor
actualiza prin intermediul re]elelor wireless. 
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BNR atac`
pia]a imobiliar`
Banii devin mai scumpi, 
iar economia mai sigur`, 
ne spun finan]i[tii. Acum e
r=ndul agen]iilor imobiliare
s` se simt` amenin]ate,
multe scenarii f`cute de
acestea arat=nd c` afacerile
le vor fi afectate destul 
de serios. 

Succes 
la „Geneva“
Acceleratorul de particule de
la CERN a fost pornit f`r` 
lumea s` fie \nghi]it` de

g`uri mici [i negre. Primul
test a fost perfect. Un al
doilea va avea loc pe 
21 octombrie, atunci c=nd 
se va realiza ciocnirea
particulelor 

Guvernul
\mparte 
salarii electoral
Cabinetul T`riceanu a decis,
ieri, majorarea salariului de
baz` minim brut pe ]ar`
garantat \n plat`, de la 500
lei la 540 lei \ncep=nd cu 
1 octombrie 2008 [i la 600
de la 1 ianuarie 2009. 

Scutul 
lui N`stase
Conducerea Camerei
Deputa]ilor a declarat
ne\ntemeiat` sesizarea de
neconstitu]ionalitate ini]iat`
de deputa]ii PD-L, pentru
ridicarea imunit`]ii lui Adrian
N`stase. Decizia Biroului
Permanent \i serve[te
fostului premier.  

R`zboi deschis
Mutu-Pi]urc`
Nicu Ghear`, na[ul
„Briliantului“, a confirmat c`
fotbalistul este extrem de
deranjat de atitudinea selec -
]ionerului fa]` de el, dar nu
crede c` acesta va merge
at=t de departe \nc=t s` 
nu mai vin` la Na]ional`. 
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