
Capsa Gigi
detoneaz`

bomba 
Vadim

OPINII 17

Ca s` fac` pe placul FMI, 

Guvernul a t`iat drastic 

din banii ministerelor 

� Ecaterina Andronescu 

s-a certat cu premierul, 

avertiz=ndu-l c` vom 

avea „o ]ar` de 

analfabe]i“ � Justi]ia 

atrage aten]ia c` 

instan]ele vor fi blocate \n 

lipsa banilor [i am putea 

fi sanc]iona]i de Comisia 

European` � Ap`rarea 

a pierdut 696 de milioane 

de lei, iar Internele 

427 de milioane de lei 
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ACTUALITATE 5

S-au t`iat sume importante [i 
de la Externe, Dezvoltare, Finan]e,
IMM-uri, Mediu [i Transporturi 
� Singurul minister \n care vor intra
bani este cel al Muncii, cu un plus 
de 1,3 miliarde de lei � Cabinetul 
Boc a mai hot`r=t s` elimine o serie 
de sporuri prin care bugetarii \[i

\nmul]eau lefurile � De la 1 mai 2009,
firmele nu \[i vor mai putea deduce 
TVA pentru autovehicule, dec=t dac` 
se ocup` cu taximetria, folosesc
ma[inile \n scop comercial \n vederea
rev=nz`rii sau sunt [coli de [oferi 
� M`sura urm`re[te „eliminarea
deducerii unor cheltuieli pentru multe

ma[ini care sunt \nregistrate pe firme 
[i sunt utilizate \n scop personal“, 
a explicat ministrul Pogea 
� Tot din mai, va fi introdus [i
impozitul forfetar, de pe urma c`ruia
Guvernul sper` s` ob]in` venituri de
350 de milioane de lei � ZIUA v`
prezint` grila de impozitare forfetar`

Mili]ia lui
Voronin ucide
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Bugetul face Boc

A reac]ionat corect Bucure[tiul 
la provoc`rile comuni[tilor 

de la Chi[in`u?

Clopote 
cu GPS

Patru clopote ac]ionate prin
sistem GPS, confec]ionate din
bronz [i cu o acustic` deosebit`,
bat, \ncep=nd de ieri, de
s`rb t̀oarea Floriilor, la Mitropolia
din T=rgovi[te, transmite Mediafax.
Potrivit reprezentan]ilor Arhie -
piscopiei din T=rgovi[te, cele
patru clopote sunt ac]ionate prin
satelit, iar programul func]ioneaz`
printr-o anten` GPS conectat`
la un ceas atomic amplasat l=ng`
Frankfurt. „Practic, clopotele
turnate la Baia Mare sunt ac]ionate
cu ajutorul unui singur buton
[i au \nceput s` bat`, conform
unei set̀ ri prealabile, din duminica
Floriilor. Ele difer` de clopotele
turnate \n vestul Europei, ca
acustic`, deoarece au un sunet
mult mai dulce [i mai grav [i
au fost comandate special pentru
Mitropolia din T=rgovi[te“, a
declarat Radu Blotor, admi -
nistratorul firmei care a confec]ionat
clopotele. (F.B.)

Marinari rom=ni
r`pi]i de pira]i
Al]i cinci marinari rom=ni au
fost r`pi]i de pira]ii care
ac]io neaz` \n largul coastelor
Somaliei. Ac]iunile violente
ale pira]ilor somalezi sunt tot
mai frecvente, \n ciuda
„culoarului de siguran]`“
instituit de NATO. 

Frecven]e 
cu scandal
Arbitrul pe comunica]ii do -
re[te crearea unei noi licen]e
3G. Operatorii care au deja
licen]`, nu au \ns` de g=nd 
s` renun]e la o parte din
frecven]a pe care o de]in. 

V=nzoleala
eurodeputa]ilor
|nainte de alegerile europar -
lamentare de pe 7 iunie, 
ZIUA face o radiografie 
a celor care ne-au
reprezentat [i vor s` ne
reprezinte \n Europa. 

EBA 
peste Vadim
Conform ultimului sondaj
Insomar, Elena B`sescu ar
c=[tiga la alegerile pentru
Parlamentul European mai
multe voturi dec=t PRM. 

Un milion 
pentru Il Luce 
Acesta este salariul anual pe care
FRF ar fi gata s` i-l ofere titratului
antrenor pentru a prelua Na]ionala.
Ionu] Lupescu va pleca 
la Done]k dup` S`rb`torile 
de Pa[ti pentru discu]iile finale 
cu Mircea Lucescu. 

Creat special
pentru e-mail
Nokia a anun ]at lansarea noului
telefon E75 [i o aplica]ie software
care permite gestionarea, 
de pe mobil, a conturilor 
de po[t` electronic` [i a celor 
de mesagerie instantanee. 

Woodstock 
de D=mbovi]a
Bucharest Rock Arena, festivalul
ce va avea loc pe 30 [i 31 mai, \n
apropierea kilometrului 15 de pe
Autostrada Bucure[ti-Constan]a,
se anun]` a fi cel mai mare 
festival de gen organizat 
vreodat` \n Rom=nia. 

Candidatura lui Gigi Becali
pe listele Partidului Rom=nia
Mare (PRM) a st=rnit ironii 
[i b`[c`lie. Dar nu e 
nimic de r=s \n asta.

George SCARLAT

Un urs polar a atacat 
vineri o femeie la Gr`dina
Zoologic` din Berlin dup`
ce aceasta a s`rit gardul,
invad=ndu-i habitatul 
pe c=nd era hr`nit de 
c`tre \ngrijitori. |n ciuda
eforturilor \ngrijitorilor de 

a distrage ursul, aceasta 
a fost mu[cat` \n repetate
r=nduri de picioare [i
bra]e. Curajo[ii \ngrijitori
au reu[it s` \ndep`rteze
ursul \n cele din urm`,
salv=nd femeia de 
la o mare tragedie. 

Atacat` de un urs polar

„Poate juc`torii au fost [i afecta]i de incidentul cu Gigi Becali. Avem juc`tori care
nu pot trece peste aceste momente, care capoteaz`...“ - Marius L~C~TU{

ZIUA ofer` gratuit spa]iu pentru licita]ii de execut`ri imobiliare 

Case [i terenuri scoase
la vânzare de b`nci PAG. 15
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Sicilia din B`nie (I)

Don Costel,
interlop \n Austria
Constantin Iancu este implicat
\n diferite afaceri suspecte 
\nc` de la \nce putul anilor ’90 DEZV~LUIRI       4
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