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Blitz Boc

Va avea Miron Mitrea de suferit
dup` ultimele declara]ii?

Manualul
teroristului

Serviciile secrete ruse (FSB)
au publicat, ieri, pe site-ul lor
de Internet, o fi[` de descriere
am`nun]it` a comportamentului
unei persoane care preg`te[te
un atentat, pentru a sensibiliza
popula]ia, dar textul este at=t
de detaliat \nc=t poate fi considerat
un manual de terorism, relateaz`
AFP. FSB \ncepe prin a ar`ta
c` un terorist procedeaz` \n
general la reperarea ]intei
sale cu ajutorul „unei camere
video sau a unui aparat de
fotografiat“. Pentru a se deplasa
f`r` s` atrag` aten]ia, teroristul
folose[te „vehicule de fabrica]ie
ruseasc`, \n general de ocazie,
foarte r`sp=ndite“. FSB ofer`
c=teva sfaturi [i cu privire la
femeile kamikaze, pentru evitarea
unei detect`ri prea rapide a
centurii de explozivi. (F.B.)

Justi]ia
sensibil` la Gigi
CSM a dispus verificarea
modului \n care s-a efectuat
„repartizarea aleatorie“ a
dosarului \n care s-a admis
cererea de eliberare condi -
]ionat` a lui Gigi Becali. 

Gaf` 
cu banii UE 
O exprimare incorect` a lan -
sat [tirea fals` c` PE cere
sus pendarea fondurilor pentru
Rom=nia. De fapt era vorba
de un raport care amintea de
cele 200 milioane de euro din
fonduri SAPARD care au fost
suspen date acum doi ani. 

Asaltul
[omerilor
Bursa locurilor de munc` 
a fost asediat`. Cererile 
[i ofertele de locuri de munc`
au fost mult mai pu]ine 
dec=t anul trecut. 

Pia]a imobiliar` 
\n c`dere liber`
Num`rul tranzac]iilor cu locuin]e 
[i terenuri a sc`zut cu 37% \n
primele trei luni, fa]` de aceea[i
perioad` a anului trecut, iar
valoarea impozitelor pe veniturile
din transferurile de propriet`]i 
s-a redus cu 64%, potrivit datelor
notarilor publici. 

„Simbolul pierdut“ 
Subiectul celei mai noi c`r]i a lui
Dan Brown - „Simbolul pierdut“
(care va intra pe pia]a din Statele
Unite, pe 15 septembrie, iar \n
Rom=nia va ap`rea, la RAO, la
\ncepu tul lui 2010) va fi ]inut secret
p=n` \n momentul lans`rii. 

Cimitire 
de cinci stele
De[i sunt \n continuare con si -
derate locuri macabre de
promenad`, cimitirele atrag un
num`r mare de vizitatori. Mo tivele
unei asemenea „vizite“: arhi tectura
mormintelor, istoria locului, perso -
nalit`]ile ce [i-au g`sit odihna
ve[nic`, sau curiozitatea.

|ncepe s` se contureze 
o amenin]are: cea a t`ierii
fondurilor europene pentru
Rom=nia, asta \n cazul \n
care, \n iunie, Raportul
Comisiei Europene va
constata c` sunt probleme
grave \n domeniul Justi]iei 
[i luptei \mpotriva corup]iei. 

Cristian UNTEANU

La o unitate militar` de l=ng`

Moscova, solda]ii ru[i se

preg`tesc intens pentru ziua

de 9 mai. Anul acesta se vor

\mplini 64 de ani de la sf=r[itul

celui de Al Doilea R`zboi

Mondial, c=nd trupele aliate au

\nvins Germania nazist`. Ziua

Victoriei va fi comemorat` ca

de obicei \n Pia]a Ro[ie din

capitala Rusiei cu o grandioas`

parad` militar`. 

„Nu v` ascund c` am dus-o r`u cu banii \n perioada decembrie-martie, pentru c` RA-APPS
este \ngrozitor de rapace. Ne-a m`rit chiria de 30 de ori anul trecut“ - Vadim TUDOR

|n cur=nd ZIUA v` prezint` 

Bisericu]ele 
din Guvern
Rudenia [i afacerile \i leag` 
str=ns pe politicienii Puterii

SPORT      8

Cum l-a omor=t 
Ceau[escu 
pe Walter Roman
Interviu cu {tefan Andrei, fost
ministru de Externe al României
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EVENIMENT

Guvernul PDL-PSD a demarat cea 
mai fulger`toare schimbare de cadre
de dup` ’89 � Printr-o Ordonan]` de
urgen]`, Cabinetul Boc a schimbat 
peste noapte tot e[alonul doi al 
autorit`]ii publice: mii de directori [i 
adjunc]i din serviciile deconcentrate 
� Au fost schimba]i la gr`mad` 
[efii de institu]ii din subordinea 
Ministerelor S`n`t`]ii, Culturii, IMM, 
Muncii, Tineretului [i Sportului, 
Finan]elor, Agriculturii, Mediului, 
Secretariatului General al Guvernului, 
Economiei, Comunica]iilor, cei ai 
Direc]iilor de S`n`tate Public` 
[i de Munc`, Inspectoratelor 
{colare, G`rzii Financiare, 
Fiscului [i Direc]iilor Agricole 
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Armata de „speciali[ti“ care \i va
\nlocui pe cei demi[i va fi instalat`  
\n urma „evalu`rii cuno[tin]elor [i
abilit`]ilor manageriale“, prin act
administrativ al conduc`torului
institu]iei sau al autorit`]ii publice
ierarhic superioare, adic` al
politicienilor � Directorii vor semna
un contract de management, pentru

maximum patru ani, cu indicatori 
de performan]` � Sindicatele
func]ionarilor au anun]at deja c` 
vor ataca Ordonan]a la Curtea
Constitu]ional` � PNL, partidul 
cel mai afectat de Marea Epurare,
amenin]` cu Avocatul Poporului 
[i Uniunea European` � „Poate pe
vremea noastr`, [i noi am influen]at

anumite concursuri, examene. 
Habar n-am, probabil c` a[a a fost [i
probabil c` a[a va mai fi“, recunoa[te
liderul liberal Radu Stroe � UDMR,
alt` forma]iune perdant`, consider`
c` are loc o politizare pe fa]` � PSD
spune c` [i p=n` acum se proceda 
la fel, dar prin ocolirea legii. 
Acum totul se face la vedere.

Ziua Victoriei ruse[ti


