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Sf. Mc. Luchilian cu so]ia sa 
[i cei patru copii ai lor: 
Ipatie, Pavel, Dionisie [i Claudie.
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Va relansa programul „Prima
Cas`“ pia]a construc]iilor?

Fr`]ia
parcurilor

Primarul Sorin Oprescu a
caracterizat, ieri, votul consilierilor
municipali prin care mai multe
parcuri [i spa]ii verzi „valoroase“
au fost trecute de la ALPAB
\n administrarea consiliilor locale
ca fiind „fr`]ia parcurilor“ [i
a spus c` va ataca \n instan]`
toate hot`r=rile privind trans -
ferurile. Edilul Capitalei a explicat
c` exist` interese care au
stat la baza acestor transferuri
[i a men]ionat viitoarele campanii
electorale \n care parcurile vor
fi folosite pentru adun`ri publice
sau c` sunt „zone apetisante
care pot aduce o gr`mad` de
bani“. CGMB a aprobat, ieri,
tre cerea parcurilor Cr=nga[i,
Giule[ti, „Nicolae Filimon“ [i
„1 Decembrie 1918“, \n admi -
nistrarea Sectorului 6, trecerea
Parcului Izvor la Sectorul 5
[i transferarea spa]iului verde,
\n suprafa]` de 2552 mp, situat
\n apropierea Spitalului Col]ea,
\n admi nistrarea Consiliului
Local Sector 3. (M.S.)

Rompetrol 
st` prost cu banii
Agen]ia de evaluare finan ciar`
Fitch a redus ratingul de credit pe
termen lung \n valut` al Rompetrol,
la „B“, de la „B plus“, [i a atribuit
califica tivul „perspectiv` nega -
tiv`“, acuz=nd deteriorarea profi -
lului de credit al companiei. 

Purc`rete [i
Apocalipsa din noi
Spectacole de teatru, expozi]ii,
concerte, anim` \n aceste zile str` -
zile, pia]etele, cl`dirile cultu rale [i
istorice ale Sibiului. O revela]ie
artistic` a acestei edi]ii-maraton
este mon tarea \n aer liber a piesei
„Metamorfoze“ dup` Ovidiu, \n
regia lui Silviu Purc`rete. 

Depresia de var` 
Pentru unii, venirea anotimpului
asociat cu vacan]ele, distrac]ia [i
relaxarea este un motiv de stres [i
declan[eaz` ceea ce speciali[tii
numesc ,,depresia de var`“. Ce ar
trebui s` [ti]i despre depresia de
var` [i cum pute]i lupta \mpotriva
ei dac` cumva v` \ncearc`. 

Ultimele sondaje de opinie
viz=nd rezultatele previzibile
ale alegerilor europarlamen -
tare confirm` situa]ia \nre -
gis trat` la parlamentare. PDL
[i PSD alearg` bar` la bar`.
Scorul este at=t de apropiat
\nc=t niciun institut de
cercetare nu \ndr`zne[te 
s` dea vreun c=[tig`tor.

Sorin RO{CA ST~NESCU

„Catalanii [i secuii \mpreun` \n Uniunea European`. 
Drepturi egale cu catalanii“ - slogan al UDMR Covasna
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Telenovela 
SRI-Justi]ie 
Magistra]ii acuz` c` Serviciul 
e folosit \ntr-un plan de epurare
a lor. SRI se consider` atras 
\n jocuri politice

Enigma 
zborului Rio-Paris
La bordul avionului Air France,
disp`rut f`r` urm` \n Atlantic, se
afla [i rom=nca Violeta B`jenaru 

Prima „]eap`“
Anali[tii se tem c` programul
de credite ieftine pentru
locuin]e va fi doar un „f=s“.
Pentru a demara, ini]iativa
Guvernului are nevoie de
avize de la FMI [i UE. 

Iunie de foc
pentru elevi
Luna iunie este cea mai „fier -
binte“ pentru elevi, \ntruc=t
pe cei din clasa a VIII-a \i
a[teapt` admiterea la liceu,
iar pe cei care termin` liceul -
examenul de Bacalaureat. 

ZIUA \l ajut` pe
Lucescu jr. (II)
Dac` ieri l-am aten]ionat 
pe selec]ioner despre 
terenul de la Marijampole,
ast`zi \i d`m [i o veste 
bun`: atmosfera din 
cadrul lotului baltic nu 
este tocmai relaxat`. 

Hoar`, bordur` 
de g=tul lui Videanu
Antecedentele profesionale [i dosarele 
directorului fostei Agen]ii Na]ionale pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere sunt o pat` pe 
imaginea ministrului Economiei, dac` mai era 
nevoie de alta � Marcel Hoar` (foto medalion), 
cadru de n`dejde al PDL Gorj, este \ns` bine 
protejat de [efii s`i politici � El a \ncercat 
de mai multe ori s` ocupe legal postul 
pe care a fost instalat, dar a picat concurs 
dup` concurs, de[i a fost singurul candidat 
� Chiar [i a[a, a fost numit [ef cu delega]ie, 
perioad` \n care [i-a acordat ilegal salarii 
de merit [i a dispus de fondurile institu]iei 
dup` cum i-au dictat interesele 
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Rom=nia
nevinovat` 
Vladimir }urcan sus]ine c` nu
exist` elemente concrete ca -
re s` ateste implicarea Ro -
m= niei \n organizarea eveni -
mentelor din 7 aprilie de la
Chi[in`u, contrazic=ndu-l
astfel pe Vladimir Voronin. 
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Hoar` [i-a r`spl`tit sus]in`torii, cum este cazul lui Eugen
Coifan, ex-vicepre[edinte ANFP, cu diverse contracte 
de „instruire a personalului ANDZM“ � O vreme, protectorii 
\l retrag pe Hoar` de la ANDZM, pentru a-l dedica activit`]ii
PDL \n Gorj, sub coordonarea baronului local Ionel Man]og 
� |n 2009, Hoar` apare consilier al lui Adriean Videanu 
la Ministerul Economiei, pozi]ie din care pune la cale
[tergerea urmelor � Ordonan]a 14 \nlocuie[te ANDZM 
cu Agen]ia Rom=n` pentru Dezvoltarea Durabil` 

a Zonelor Industriale, care dispune de mai multe fonduri
dedicate clien]ilor de partid � |n fruntea noii Agen]ii 
este pus chiar Marcel Hoar`, cel reclamat de Curtea 
de Conturi pentru nerespectarea legilor
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