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Becali r`m=ne dup` gratii de Pa[te 
� Instan]a i-a respins ieri cererea 
de schimbare a arestului cu cea 
de consemnare la palatul din Pipera
� De Sfintele S`rb`tori, miliardarul 
va avea dreptul la un singur ou ro[u, 
dar nu va primi cozonac fiindc` a[a ceva 
nu figureaz` \n meniul din arest 
� |n schimb, va putea m=nca pilaf s=rbesc 
cu carne de porc [i sos, un c=rnat pr`jit [i 
un m`r � Becali i-a cerut judec`toarei s`-l 
lase liber de S`rb`tori pentru c` nu vrea 
ca familia s`-l viziteze \n arest � Dup` 
ce i-a luat la mi[to ani la r=nd, miliardarul 
s-a rugat ieri de procurori s` nu fac` recurs 
\n cazul unei sentin]e favorabile pentru el 
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|ncerc=nd s` ob]in` clemen]a Cur]ii,
inculpatul, acuzat de trei infrac]iuni de
r`pire, a enumerat „actele de milostenie“
f`cute de-a lungul vie]ii, medaliile primite
[i invita]iile peste hotare � Gigi Becali 
a mai spus c` ho]ii au dat declara]iile \n

prezen]a unui poli]ist \n civil, care nu 
i-a dus la sec]ie pe presupu[ii infractori
pentru c` el i-a iertat � Marcel Popa,
bodyguardul care l-a \mpu[cat pe unul
dintre ho]i, a declarat c` a vrut s`
mearg` la Poli]ie dup` incident, dar 

nu l-a l`sat familia Becali � Un alt 
cirac, Dumitru Beciu, a cerut s` fie
eliberat pe motiv c` „g=ndurile negative
provocate de \ncarcerare“ \i pot 
activa „\n orice moment“ epilepsia 
de care spune c`  sufer`

La pas 
pe Via Dolorosa
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Sf. Ier. Mc. Simeon Persul;
Sf. Ier. Acachie al Melitinei
(Denia Prohodului Domnului)
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Oul lui Gigi

Vor intra [i Dumitru Dragomir
[i Mircea Sandu pe m=na DNA?

Postul nu
prinde la ora[

Aproximativ trei la sut̀  dintre
rom=nii din mediul urban, cu
v=rste \ntre 14 [i 65 de ani, ]in
postul \n totalitate, potrivit unui
studiu realizat de Eurodata
Management privind modificarea
consumului de carne [i produse
lactate \n perioada postului.
Potrivit studiului, inciden]a
consumului de iaurt simplu
scade de la 45 la sut`, \naintea
posturilor Cr`ciunului [i al
Pa[telui, la 42 la sut` \n timpul
acestor posturi. Un fenomen
similar se \nregistreaz` [i \n
cazul mezelurilor. Astfel, consumul
de mezeluri scade \n postul
Cr`ciunului cu 2 la sut`. |n
schimb, \n Postul Pa[telui, 8 la
sut` dintre rom=ni renun]` la
mezeluri, comparativ cu perioada
dinaintea postului. Realizatorii
studiului sus]in c` aceast̀  sc`dere
sever̀  este consecin]a suprapunerii
dintre post [i condi]iile economice
recente care au afectat consumul
de carne. (F.B.)

Radioul a fentat 
pentru Felix
Compania de publicitate a
familiei Voiculescu a c=[tigat
din nou licita]ia organizat` de
Radioul public de[i \i este
datoare 600.000 de euro 
din contractul anterior. 

Ciorog=rla 
f`r` probe 
Instan]a a decis s` le cear`
procurorilor s` \ndrepte „ero -
rile materiale din rechizitoriu“.
Avoca]ii celor 11 militari spun
c` nu [tiu despre ce „erori
materiale“ este vorba. 

Banii de la UE
posibil \n salarii
Obiectivul Guvernului este ca
\mprumutul extern s` fie utili -
zat pentru finan]area defici tu -
lui bugetar. Boc sper` ca
eco  nomia s` nu impun`
m`suri excep]ionale. 

America 
nu vrea taxe
Sute de americani au mani -
fes tat miercuri la Washington,
Chicago [i Boston [i \n 
alte ora[e fa]` de politica 
econo mic` a pre[edintelui
Barack Obama. 

Monopolul TV 
pe fotbal cercetat
Consiliul Concuren]ei s-a autose -
sizat \n privin]a v=nz`rii drepturilor
de televizare a meciurilor din Liga I
de fotbal [i a ini]iat dou` investi -
ga ]ii. Acestea vizeaz` LPF [i FRF,
pe de-o parte, [i consor]iul Antena
1 - RCS&RDS, pe de alt` parte. 

Dorad` cu mujdei
Dac` nu abuz`m de usturoi, ci
aplic`m re]etei un tratament mai
moderat cu acest ingredient,
pe[tele destul de nobil care este
dorada poate fi o experien]`
culinar` memorabil`. 
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Traian B`sescu a ]inut 
mar]i un discurs \n fa]a
Parlamentului \n care, dup` 
o s`pt`m=n` de t`cere, 
a expus pozi]ia sa privind
situa]ia din R. Moldova.

George SCARLAT

Rapid cere depunctarea
liderului pentru manifes -
t`rile rasiste ale fanilor
alb-ro[ii la meciul din Cupa
Rom=niei. Cazul a fost
analizat asear` de Comisia
de Disciplin`. Dinamo
poate rata titlul \n acest

sezon [i chiar risc` elimi -
narea din Cupa Rom= niei 
la „masa verde“ din cauza
propriilor suporteri, unii
care au provocat de multe
ori incidente [i tot de
multe ori au fost implica]i
\n scandaluri rasiste. 

Zile negre 
pentru Dinamo
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„Nu vom face numai din fotbalul rom=nesc 
oaia neagr` a Europei“ - Mircea SANDU

UE merge pe m=na 
Rom=niei la Chi[in`u
Majoritatea institu]iilor [i organismelor 
europene ia pozi]ie \mpotriva lui Voronin
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Urm`rire general`
Arbitrii Corpodean (foto), Bogaciu, Savaniu 
[i observatorul Marcel Lic` au fost ieri
\n[tiin]a]i de DNA c` sunt cerceta]i \n stare 
de libertate pentru luare de mit`

Cartea prieteniei
[i a generozit`]ii
La 15 aprilie, \n ziua \n care
\mplinea 55 de ani, brazilia nul Ruy
C=mara lansa, la C`rture[ti, \n
Rom=nia, romanul s`u de debut,
„C=ntece de toam n`“ - care aduce
\n fa]a citito rilor exotismul 
din zona latino-american`. 
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