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Campania ZIUA \[i face efectul 
� Premierul i-a comunicat lui Petru 
Lificiu c` nu este corect ca pre]ul 
la gaze s` fie men]inut la acela[i
nivel, \n condi]iile \n care cota]iile 
externe au sc`zut � „Am avut 
ini]iativa invita]iei pre[edintelui 
Petru Lificiu la Guvern pentru 
a ne prezenta modalitatea \n care 
Agen]ia analizeaz` posibilitatea 
evalu`rii pre]ului gazului“, a spus 
Emil Boc � El a ad`ugat c` 
Guvernul a vrut s` afle „modalit`]ile 
pe care Agen]ia le are \n vedere, 
]in=nd cont [i de evolu]ia pre]ului 
extern al gazului [i de impactul 
pe care un asemenea pre] ar trebui 
s`-l aib` \n economia rom=neasc`“ 
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ZIUA a ar`tat \n repetate r=nduri c`
sc`derea drastic` a pre]ului mondial 
al petrolului trebuie s` duc` la o ieftinire
similiar` a gazului � Lificiu, membru
PDL, a recunoscut c` pre]ul gazului
poate sc`dea cu circa 3%, \ns` a spus
c` nu vrea s` ia aceast` decizie 

� Nici [eful pe linie de ANRE al lui
Lificiu, vicepremierul PSD Dan Nica, 
n-a luat nicio m`sur`, de[i colegul s`u
de partid, Viorel Hrebenciuc, declara 
\n cadrul |nt=lnirilor ZIUA, \nainte de
alegeri, c` „100% PSD va mic[ora pre]ul
la gaz [i curent“ � Mini[trii PSD au ratat

ocazia, \n ultima [edin]` de Guvern, de a
se ar`ta \nc` o dat` promotorii protec]iei
sociale � Boc a declarat c`, ast`zi,
ANRE va organiza o reuniune a unui
comitet special „care va lua deciziile pe
care le consider` de cuviin]`“ � Singura
decizie corect` este ieftinirea gazelor

Mar], acas`!
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Boc ne-a dat dreptate

Vor reu[i comuni[tii s` p`streze
puterea la Chi[in`u dup` 

alegerile de duminic`?

Telenovela
secolului 
se \ncheie

„Guiding Light“, cea mai
longeviv` produc]ie soap opera,
care a lansat carierele actorilor
Calista Flockhart [i Kevin Bacon,
urmeaz` s` se \ncheie \n
septembrie 2009, dup` ce a fost
difuzat` timp de 72 de ani pe
posturile de televiziune americane,
informeaz` bbc.co.uk. Serialul
a debutat sub forma unei mini-
serii de 15 minute, difuzat`
de postul de radio NBC, \n
1937, [i de postul de televiziune
CBS, \n 1952. Serialul a prezentat
via]a familiilor Lewis, Cooper
[i Spaulding din ora[ul fictiv
Springfield. |nregistrat` \n Cartea
Recordurilor drept cea mai
longeviv` dram` de televiziune
din lume, „Guiding Light“ a
\ncercat s` \[i p`streze publicul
pe m`sur` ce cotele de audien]`
pentru telenovelele difuzate \n
timpul zilei au suferit un declin
sever \n Statele Unite. (F.B.)

Ofensiva lui
Tökes continu`
Doi europarlamentari, Laszlo
Tökes [i Zsolt Becsey (PPE-
Fidesz) au condus o audiere
privind nedrep t` ]ile statului
s=rb \mpotriva minorit`]ii
maghiare tr`itoare \n
Voivodina. 

G-20 fardeaz`
criza mondial`
Liderii celor mai puternice
]`ri, reuni]i la Londra, vor 
s` pun` [aua pe bancheri 
[i s` multiplice fondurile 
FMI. Fran]a [i Germania s-au
coalizat \mpotriva Angliei. 

Jale 
\n Educa]ie
Ministrul Ecaterina 
Andro nes cu recu noa[te c`
sunt pro ble me cu asigurarea
cali t`]ii \n v` ]`mântului.
Studen]ii [i profesorii
amenin]` cu greva. 

B`nci 
sub presiune
Erste [i Raiffeisen au primit
calificative \n sc`dere de la
agen]ia de rating Moody’s. 
La baza deciziilor se afl`
a[tept`rile legate de
turbulen]ele economice din
Europa Central` [i de Est. 

Norocoasa 
nu se simte
Reprezentantul PC Liliana Minc` a
fost numit` miercuri de Boc \n
fruntea Agen]iei Na]io nale de
Control al Exporturilor, dup` ce a
fost demis` din func]ia de pre[e -
dinte al Loteriei Rom=ne [i a primit
salarii compensatorii, care, \nsu -
mate, ajung la 30.000 de euro. 

C`prioar` 
cu sos vân`toresc
S`pt`m=na aceasta v` prezent`m
un preparat mai complicat de la
eBucataria.ro, preg`tit [i explicat
de Andrei Criv`]. Gurmanzii [tiu,
desigur, c` una dintre cele mai
gustoase c`rnuri de v=nat este
cea de c`prioar`. 
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Mul]i [i-au pus \ntrebarea
care s` fie substratul
asaltului DNA \mpotriva
DGIPI [i a omului de 
afaceri Puiu Popoviciu.

R`zvan SAVALIUC

|nchis vreme de 22 de ani
pentru ample lucr`ri de reabilitare,
Teatrul Na]ional din Caracal a
fost reinaugurat, ieri, printr-o
reprezenta]ie de gal` a „M`sc` -
riciului“ de Cehov, cu Hora]iu
M`l`ele protagonist. Na]ionalul
din Caracal continu` seria
redeschiderii institu]iei, ast -̀sear ,̀
cu o conferin]` pe care o va

sus]ine maestrul Radu Beligan
(„Confesiuni despre via]` [i art`“),
urmat` de concertul lui Tudor
Gheorghe „Mahalaua mon amour“. 

Cl`direa a fost construit`
\n perioada 1896-1901, piatra
de temelie fiind pus` pe 14
iulie 1896 iar planurile i-au
apar]inut arhitectului austriac
Franz Bileck. (L.D.)

Du-te, vino cu miliardari la pu[c`rie

Unii intr`, al]ii ies
Puiu Popoviciu (foto dreapta) \i las` locul 

din arest lui Gigi Becali (foto st=nga)

M`l`ele a redeschis
Teatrul din Caracal
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Pomana la PSD
vine de la Senat
Baronii pesedi[ti s-au perindat
prin Senat, unde vicepremierul
Dan Nica [i Liviu Dragnea 
au \ntocmit lista proiec telor 
care vor primi bani la 
rectificarea bugetar`. 

„Criza economic` extins` la scar` global` va genera un nou
moment nodal \n istoria dezvolt`rii [i civiliza]iei“ - Ion ILIESCU 

2
EVENIMENT

FO
TO

: A
G

E
R

P
R

E
S


