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Manipul`ri
la Chi[in`u
Alegerile generale din Moldova sunt marcate de atacuri
viscerale ale comuni[tilor la
adresa Rom=niei [i m`sluiri
de sondaje. Voronin a fost
huiduit la meciul Elve]ia Republica Moldova.

SOCIAL
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Liceu
f`r` logic`
Universitarii reclam` scoaterea disciplinei Logic` din
noile planuri cadru ale \nv`]`m=ntului liceal. Ecaterina
Andronescu: „Nu eu am f`cut
aceast` eliminare, ci cei
care sunt exper]i \n
Ministerul Educa]iei“.

FINAN}E
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Mai mul]i bani
pentru IMM-uri
BEI vrea s` acorde \n 2009 finan]`ri totale de 1,5 miliarde
de euro \n Rom=nia. O treime
din aceast` sum` va merge c`tre firmele mici [i mijlocii.

DEZV~LUIRI
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C`m`tarul
nu moare
Proiectul de Cod Penal
arunc` \n desuetudine o
infrac]iune care poate
amenin]a siguran]a na]ional`:
se pedepse[te „cam`ta”
[i nu „c`m`t`ria”.

OPINII
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ONU re\nvie
co[marul
regiunilor
autonome

Cristian UNTEANU
Un grup de exper]i ai ONU
face un experiment interesant [i periculos \n Orientul
Apropiat, zona cu cel mai
\nalt poten]ial exploziv
a planetei: fertilizeaz`
in vitro episodul Kosovo.

Penalul Lificiu-gaze
un nou Costel Iancu
PDL are \n ograd` un nou demnitar penal
pe care l-a coco]at \n func]ii de conducere  Cazul
infractorului Costel Iancu (foto dreapta) de la
|mbun`t`]iri Funciare este aproape identic cu cel
al lui Petru Lificiu (foto st=nga) de la ANRE  Pre]ul
mondial al petrolului a sc`zut de trei ori, ceea ce
a atras dup` sine, la nivel mondial, un tarif similiar
[i la gaze  Calculele ZIUA au fost confirmate
de Gaz Est-Vest care a ieftinit combustibilul livrat
c`tre popula]ie, de la 1 aprilie, cu 17,5%  |n restul
Rom=niei, gazele nu se ieftinesc pentru c` nu vrea
Petru Lificiu  {eful ANRE a fost mai mereu
\n c`r]ile puterii gra]ie leg`turii cu nomenclatura
comunist`, pe care a avut-o prin socrul s`u Nicolae
Giosan, fost pre[edinte al MAN a RSR \ntre 1974
[i 1989  |n timpul guvern`rii N`stase, c=nd a fost
ministrul Mediului, Lificiu a dat pe m=na samsarilor
imobiliari 200 de hectare din Bucure[ti  DNA i-a
deschis dosar penal \n afacerea „Lacul V`c`re[ti“
Premierul Boc declara pe 25
februarie 2009 c` „orice demnitar
care va fi inculpat \ntr-o cauz`
penal` va avea aceea[i soart`
ca [i Costel Iancu“  Spre
deosebire de Iancu, care [i-a dat
demisia, [eful ANRE refuz` s`

fac` acest lucru, de[i se afl` \ntr-o
situa]ie similiar`  La \nchiderea
edi]iei, am primit la redac]ie
o informare de la ANRE \n care,
pe c=teva pagini, ni se explic`
cum se formeaz` pre]ul de
distribu]ie al gazelor naturale

POLITIC~

Lotul Popoviciu am=nat

LUCIAN CURELARIU - ZIUA FOTO
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Iliescu: Elena da,
Lavinia ba
„Mai bine o invit`m s` candideze
pe lista PSD pentru europarlamentare pe Elena B`sescu dec=t
pe Lavinia {andru“, le-a spus ieri
Ion Iliescu colegilor din conducerea social-democrat`.

SPORT
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Fanii lui Pi]urc`
Hulit de lume [i de pres`,
contestat pe la col]uri chiar [i de
unii dintre juc`torii s`i, selec]ionerul se bucur` de un sprijin
nea[teptat din partea oamenilor
importan]i din fenomenul
fotbalistic care sunt trup
[i suflet al`turi de acesta.

|nalta Curte de Casa]ie [i
Justi]ie a am=nat, ieri,
pentru 1 aprilie judecarea
recursului procurorilor DNA
la decizia de cercetare \n
libertate a fostului [ef al
DGIPI Cornel {erban, a
ofi]erului DGA Petru Pitcovici [i a omului de afaceri
Sf. Sfin]it Mc. Ipatie,
Ep. Gangrei; Sf. Acachie
M`rturisitorul, Ep. Melitinei;
Sf. Mc. Veniamin diaconul

Gabriel Popoviciu. Pre[edintele Rom=niei, Traian
B`sescu, a f`cut ieri dup`amiaz` o vizit` la sediul
Ministerului de Interne, la
invita]ia ministrului Dan
Nica. Discu]iile s-au purtat
\n secret, cu u[ile \nchise
[i au durat circa o or`.

4,2392 lei
3,2197 lei

AUTO
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Fiat Croma
ieftin [i comod
Fiat Croma este o ma[in` mare,
de familie, f`r` preten]ii, dar
comod` [i eficient`. Nu trebuie s`
ai a[tept`ri peste m`sur`, mai ales
la traficul din ora[, pentru c`
gabaritul destul de \nsemnat o va
face s` se mi[te ca o barc`.

www.ziua.ro

EVENIMENT
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ZIUA mul]ume[te televiziunii de [tiri REALITATEA TV pentru
c` a preluat de la noi subiectul [i informa]iile cu privire la faptul
c` Petru Lificiu nu vrea s` ieftineasc` gazele naturale, de[i pre]ul
interna]ional al petrolului a sc`zut spectaculos

{tirea subcutanat`

Salarii
nesim]ite
la DGA

Ion BARBU
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Direc]ia General` Anticorup]ie
(DGA) din cadrul Ministerului
Administra]iei [i Internelor beneficiaz`
de un buget imens, din care
cea mai mare parte se duce pe
salariile [i primele [efilor. Magistratul
Irinel P`un, directorul DGA, este
campion \n topul salariilor nesim]ite
pe care le au [efii din acest
serviciu de informa]ii. Acesta a
\ncasat anul trecut peste 2,7
miliarde de lei, aproximativ 230
de milioane pe lun`. Nici adjunc]ii
acestuia nu se las` mai prejos.
Comisarii [efi Radu Genu [i Ionel
Georgescu au b`gat \n buzunar
fiecare venituri de peste 1,5 miliarde
de lei \n 2008. Acesta ar fi unul
dintre motivele ministrului Dan
Nica de a desfiin]a DGA [i DGIPI
[i de a \nfiin]a Direc]ia General`
Afaceri Interne.
(V.N.)

Este Pi]urc` principalul vinovat
pentru compromiterea [anselor
de calificare la Mondiale?

DA: 70,70 %
NU: 29,30 %

