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|n prima sa interven]ie dup` 

revolta de la Chi[in`u, pre[edintele 

Traian B`sescu a respins toate 

atacurile lui Voronin la adresa 

Rom=niei � Cei care conduc 

Moldova \napoi spre trecutul 

comunist sunt responsabili pentru 

e[ecul democratiz`rii \n Moldova, 

a afirmat [eful statului � Solu]ia lui 

B`sescu este acordarea urgent` 

a cet`]eniei pentru to]i rom=nii de 

peste Prut care solicit` acest lucru
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B`sescu este gata s` \i duc` 
pe comuni[tii lui Voronin \n fa]a
Tribunalului de la Haga, dac`
printre victime sunt [i cet`]eni
rom=ni � Pre[edintele a mai
spus c` va cere o anchet`

european` privind \nc`lcarea
drepturilor omului [i a libert`]ii
presei la Chi[in`u � B`sescu 
e decis s` nu permit` o nou`
Cortin` de Fier la grani]a
Europei � „Prutul trebuie s` 

fie doar o frontier` temporar`
p=n` la intrarea Republicii
Moldova \n UE“, afirm` [eful
statului � „Ave]i \ncredere \n
for]ele libert`]ii“, le-a transmis
B`sescu tinerilor Basarabiei

Gigi se
cruce[te

MIERCURI, 15 APRILIE 2009
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Sf. Ap. din cei 70: Aristarh,
Pud [i Trofim; Sf. 
Mc. Crescent din Mira Lichiei 
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Vor urma [i alte arest`ri 
din lumea fotbalului?

Principele
Duda e pe
statul „M“

Potrivit eviden]elor din arhiva
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
\n perioada c=t a fost ofi]er
activ, Principele Duda a fost
consilier [i [ef departament/organ
central pe statul anex` „M“
\n pozi]ia deta[at pentru a executa
misiuni \n afara MApN la
Cancelaria primului-ministru.
Din punct de vedere al evolu]iei
ob]inerii gradelor militare,
Principele Duda a fost avansat
c`pitan (r.) \n 15 iulie 2002,
maior (r.) \n 14 octombrie 2003,
lt.col (r.) 25 noiembrie 2004
[i colonel pe 15 mai 2005. Ultima
func]ie oficial` de]inut` de
Principele Duda, \nainte de a
fi trecut \n rezerv` \n 18 februarie
a.c., a fost de consilier al ministrului
Ap`r`rii Na]ionale. (D.S.S.) 

{tirea subcutanat`
Unde e[ti tu
mielule...
Speria]i de pre]uri [i schimba]i de
vremuri, bucure[tenii care se
v=nzolesc prin pie]e las` \ncet-
\ncet din bra]e mielul pentru
curcan [i al]i \nlocuitori. „N-avem
miei, castr`m motani“, spune 
un veterinar din Sectorul 3. 

Teroristul 
Don Costel
Don Costel, interlop [i \n Aus tria [i
\nconjurat de b`t`u[i temu]i, cum
am ar`tat \n primele dou` episoa -
de ale serialului, este partener 
de afaceri cu Gigel }`nd`rescu,
cunoscut drept Ro[ianu, prieten
cu r`posatul Caiac. 

Gurmanzi,
probleme
Vine Pa[tele. Dup` postul cel 
mai lung din an. M=nca]i inteligent
pentru ca bl=ndul [i gustosul 
miel s` nu v` trimit` direct 
la camera de urgen]`. 

Traian B`sescu s-a pr`bu[it.
|n numai c=teva luni, el a
c`zut cu 14,3 procente,
conform sondajului Insomar.
Mircea Geoan` s-a pr`bu[it
si el. Cu 10 procente. 

Sorin RO{CA ST~NESCU

Patronul de la 
FC Arge[, Cornel
Penescu [i 
[eful arbitrilor,
Gheorghe
Constantin 
au fost aresta]i
pentru 29 de zile,
fiind acuza]i 
de dare, respec -
tiv luare de mit`.
La instru men -
tarea acestui
dosar al DNA,
procurorii au
colaborat cu
ofi]eri din cadrul
Ministerului
Administra]iei 
[i Internelor - 
Di rec ]ia General`
de Informa]ii 
[i Protec]ie
Intern`. 

Nu rata]i m=ine

ZIUA TV

Supliment 
gratuit

C`tu[e pe fotbal

{pag` 
contra bani
Ministrul Transporturilor 
Radu Berceanu a afirmat 
c` [tie sistemul prin care
antreprenorii nu sunt 
pl`ti]i pentru ca ace[tia 
s` vin` cu cadouri. 

Euro \n 2015
Oficialii din cadrul BNR ]in de
calendarul de ade rare la mo -
neda unic` euro pean`. Tre ce -
rea efectiv` la euro se va face
\n ianuarie 2015. Gr`bi rea 
proce sului ar \nsemna 
un risc prea mare. 

Atac 
la moguli
Institu]iile \ncep s` \[i fac`
treaba, a constatat [eful 
sta tului, referindu-se la
oamenii de afaceri [i la cei
din fotbal re]inu]i \n ultima
perioad`. „Sunt moguli 
care au intrat in trepida]ii“,
sus]ine pre[edintele. 

A[ii de Cup`
La nici dou` s`pt`m=ni de la
\nfruntarea din campionat,
c=[ tigat` net de „c=ini“, \n
„Groap`“, Dinamo [i Rapid se
vor afla ast`zi din nou fa]` \n
fa]`, de data aceas ta \n
derby-ul sferturilor de final`
din Cupa Rom=niei. 

„Va fi cea mai curat` \mp`rt`[anie pe care o iau, pentru c` acolo,
\n arest, nu prea ai ce p`cate s` faci“ - Gigi BECALI

FMI sau falimentul
Pentru prima dat`, premierul Boc 
a recunoscut c`, f`r` un acord 
cu Fondul, Rom=nia nu ar mai 
fi avut bani de pensii [i salarii 

Cere]i ast`zi

„G=nde[te
verde“
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B`sescu rupe
Cortina
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