
Poli]ie politic`
pe banii

cet`]eanului
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{eful ANRE, cercetat de DNA pentru 
concesionarea ilegal` a „Lacului V`c`re[ti“, 
este de acord cu propunerea ZIUA de a ieftini 
gazul � Lificiu recunoa[te c` pre]ul barilului de 
petrol a sc`zut spectaculos \n ultima perioad`, 
dar nu vrea s` reduc` tariful la gaz dec=t la 
iarn` [i cu cel mult c=teva procente � Petru 
Lificiu ia bani din buzunarele rom=nilor pentru 
a acoperi pierderile Distrigaz Sud [i E.On Gaz 
Rom=nia � „Puteam s` sc`dem acum pre]ul 
gazului cu cel mult 3%. L-am men]inut 
constant, ca s`-[i acopere ei costurile din 
urm`“, a declarat cu non[alan]` Petru Lificiu  
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Legal, ANRE trebuia s` ]in` cont de pre]ul
mondial al petrolului care a sc`zut de trei
ori [i s` ieftineasc` gazele de la 1 aprilie
� „Aceste costuri pot fi acoperite p=n` \n
trimestrul trei al acestui an [i consider c`,
la venirea anotimpului rece, putem sc`dea
c=teva procente bune la pre]ul de gaz,
dac` curba barilului r`m=ne constant`“, 
a mai spus pre[edintele ANRE � Lificiu 
a aten]ionat \ns` c` se va situa, \n
continuare, de partea companiilor str`ine:
„Cei care a[teapt` o sc`dere

spectaculoas` a gazelor naturale \n viitor,
cei care cred vreo promisiune electoral`
de sc`dere major` a pre]ului la gaze, nu
va veni“ � Explica]ia [efului ANRE pentru
batjocura la adresa popula]iei este c=t se
poate de halucinant`: „N-o s` po]i ieftini
la nesf=r[it gazele pentru c` sunt finite.
Ultima pung` de gaze naturale s-a format
acum 15 milioane de ani“ � Petru Lificiu
este cercetat penal \n dosarul nr.
30/P/2005 � El este acuzat c`, pe vremea
c=nd era ministrul Mediului, a fost

„executantul“ premierului Adrian N`stase
\n afacerea ilegal` prin care peste 200 
de hectare ale Lacului V`c`re[ti au fost
concesionate unui australian de origine
libanez` � V` reamintim c` un alt
pedelist, Dom’ Costel, a fost destituit 
de la [efia ANIF dup` ce presa a ar`tat 
c` respectivul este cercetat penal 
� ZIUA solicit` ca \nvinuitul Petru 
Lificiu s` fie supus aceluia[i 
tratament [i s` fie destituit asemenea 
infractorului Dom’ Costel

B`ie]i, 
nu-i nimic,
batem la ei!
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Cuv. Ioan Scararul; 
Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula,
mama Sf. Pantelimon
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Penalul Lificiu 
ho] la gaz

Va aproba Partidul Socialist
European cererea de aderare 

a conservatorilor lui Felix?

La coad`,
contribuabili!

ANAF a decis renun]area
la sistemul de trimitere/primire
a declara]iilor de venit prin po[t̀ ,
ceea ce va aduce economii de
5,335 milioane de lei la bugetul
institu]iei. Astfel, contribuabilii
vor trebui s` depun` declara]ia
de venit \n mod direct, la ad -
ministra]ia financiar` de care
apar]in. |n noul context econo -
mico-financiar cu care se confrun -
t` Rom=nia, pre[edintele ANAF,
Sorin Blejnar, a decis restr=ngerea
unor categorii de cheltuieli din
cadrul bugetului institu]iei pe
care o reprezint`. ANAF va
de mara o campanie sus]inut` de
informare [i promovare, la nivel
na]ional, a obliga]iilor declarative
ale contribuabililor [i \n special
a modalit`]ii de procurare a
formularelor de declara]ii de
venit, precum [i de depunere
a acestora. Urmeaz` marea
\nghesuial` la ghi[ee. (F.B.)

{tirea subcutanat`

Interzis 
peste Prut
Aproape 300 de cet`]eni 
ro m=ni, printre care [i arti[ti,
au fost opri]i \n ultimele patru
zile de gr`nicerii basarabeni 
s` in tre pe teritoriul 
Republicii Mol do va, f`r` 
a le fi explicate cau zele. 

Puiu 
lui B`sescu
Pre[e dintele Traian B`sescu a
f` cut o declara]ie interesant`,
s=mb`t`, la Bu[teni, \n
leg`tur` cu scandalul DGIPI,
\n care a fost ames te cat [i
numele familiei sale. El nu
vede nicio crim` \n aface rile
lui Puiu Popoviciu. 

Descentralizare 
\n etape
Prezent s=mb`t` la Bu[teni, 
la o reuniune de lucru pe tema
descentraliz`rii, pre [e dintele
Traian B`sescu a declarat c` 
„lista institu ]iilor care pot fi
descen tralizate este enorm`“ 
[i a recomandat etapizarea
descentraliz`rii acestora. 

Fotografie
subacvatic`
Compania Canon a anun]at lansa -
rea primei sale camere foto digi tale
compacte rezistent` la ap`,
PowerShot D10. Se adreseaz`
celor care au un stil de via]` activ,
fiind ideal` pentru scufund`ri. 

Punk ]ig`nesc 
la Arene
Gogol Bordello, forma]ia care a
\nnebunit lumea cu stilul gypsy
punk, va reveni \n Rom=nia  pentru
un concert la Arenele Romane.
Concertul este programat pe 17
iunie, fiind inclus \n turneul de
promovare a albumului „Super
Taranta“ (lansat \n 2007). 
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Sorin RO{CA STåNESCU

Guvernul
B`sescu ne
arde la gaz
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De ceva timp avem [ef 
la ANRE un om lipsit de
caracter, care mai e [i
posesor al unui dosar DNA:
traseistul pe centura politicii
rom=ne[ti Petru Lificiu. 

Mihai PÅL{U

C=teva sute de oameni 
s-au \nghesuit ieri sear`, la
intrarea Teatrului Mic din
Bucure[ti, pentru a o
admira pe Olga Tudorache
\n „Portretul doamnei T“. |n
Bucure[ti, biletele la teatru
sunt epuizate, de obicei,

cu c=te o lun` \nainte de
data spectacolului. Pre]ul
pentru care bucure[tenii
au putut sta la doar c=]iva
metri de scena unde a
evoluat marea actri]` nu
dep`[e[te 30 de lei, sub
tariful unui film din mall.
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Boc, public` 
lista cu datoriile
statului 
c`tre firme!

SOMA}IE ZIUA

Eu nu cred c` scopul SRI
este s` construiasc` scenarii
menite doar s` compromit`
imaginea unor persoane 
[i s` risipeasc` fonduri 
colo sale, for]` [i inteligen]`
uman`, precum [i tehnic`
sofisticat` pentru cai 
verzi pe pere]i.

ZIUA prezint` un document incredibil produs de SRI \n 1999

Banda celor zece spioni CIA

„Un stat nu poate func]iona f`r` un corp de func]ionari publici care s` apere interesele
institu]iilor publice [i s` fie mereu la dispozi]ia cet`]eanului“ - Traian BåSESCU

Petru Lificiu, pedelistul care nu vrea s` ieftineasc` gazul
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