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Ion BARBU

� „Noi suntem trecutul, prezentul [i
viitorul. Noi suntem istoria“, este
sloganul dup` care ac]ioneaz`
‘Ndrangheta � Amploarea infiltr`rii
mafiei italiene \n Rom=nia este evident`,
dac` trecem \n revist` arest`rile operate

pe teritoriul ]`rii noastre � Francesco
Schiavone, boss-ul Camorrei, arestat \n
2004, \n urma opera]iunii „Dracula“ 
� Augusto Di Noia, membru al grup`rii
La Camorra, capturat \n 2005 � Antonio
Constantini, lider al Sacra Corona Unita,

arestat \n 2007 la Craiova � Vincenzo
Spoto, Cosa Nostra, prins recent la
Constan]a, [i lista poate continua 
� Mafio]ii aresta]i desf`[urau \n
Rom=nia afaceri respectabile, iar unii
dintre ei \[i \ntemeiaser` [i familii

PNL prefer` N`stase

Rene PÂR{AN

EVENIMENT 4

Guvernul 
cu tax` invers`
Dup` ce [i-a pus lumea \n
cap impozit=nd cadourile de
1 iunie, 8 martie, porcul de
Cr`ciun [i mielul de Pa[ti,
ministrul P`curaru a anun]at
ieri c` prevederile
contradictorii vor fi eliminate.
Ordinul ministrului Muncii
privind extinderea bazei de
calcul pentru asigur`rile
sociale va fi modificat,
urm=nd s` fie exceptate o
serie de venituri salariale [i
materiale. 

SPORT 10

Armisti]iul
de la Bucure[ti
Becali, Copos [i Borcea au
convenit ca, \n primele cinci
etape, s` nu-[i motiveze
financiar adversarii pe care
echipele lor \i vor \nt=lni,
urm=nd apoi ca cea mai
apropiat` urm`ritoare a lui
CFR s` fie sprijinit` de
celelalte „surori“
bucure[tene.  

ECONOMIC 7

Profe]iile 
lui Korodi
Rom=nia s-ar putea
confrunta cu secet`, pene
de curent [i scumpirea
alimentelor. Sistemul
energetic nu face fa]` \n caz
de canicul`.  

SOCIAL 6

Criza gr`dini]elor
love[te \n primari
|nscrierea la gr`dini]` a fost
mutat` exact \n perioada
alegerilor pentru prim`rie.
Capitala are doar 25.000
de locuri pentru cei 57.000
de pre[colari. Criza spa]iilor
pentru pre[colari este
aruncat` de Adomni]ei \n
c=rca edililor.  

Cooptarea fostului premier
\n conducerea PSD ar
reprezenta o garan]ie pentru
liberali \n perspectiva unei
colabor`ri. Pre[edintele
Camerei, liberalul Bogdan
Olteanu, s-a \nt=lnit recent cu
pesedi[tii Viorel Hrebenciuc
[i Miron Mitrea.  

EVENIMENT 5

Un milion de protestatari la Belgrad
pentru Kosovo

S=rbii s-au adunat asear` la
Belgrad pentru a protesta
fa]` de proclamarea
independen]ei acestei
provincii. 

Sub sloganul „Kosovo este
Serbia“, protestul de amploare
desf`[urat asear` a reunit
personalit`]i din domeniul politic,
academic [i cultural, printre
care regizorul Emir Kusturica.
{i \n ora[ul kosovar Mitrovica,
etnicii s=rbi au anun]at c` vor
continua manifesta]iile de protest,
a[a cum au f`cut zilnic, la
ora 12.44, cu referire direct` la
rezolu]ia 1244 a Consiliului
de Securitate al ONU. 

La Bucure[ti, la \ntâlnirea
cu Tadici, B`sescu a fost
mesagerul SUA [i al UE.  

Mafia italian` \[i spal` banii cump`r=nd 
terenuri [i cl`diri la noi \n ]ar` 
� Dezv`luirea a fost f`cut` ieri, la 
Bucure[ti, de [eful Poli]iei italiene, Antonio 
Manganelli � Banii negri provin din 
afacerile cu droguri � Mafio]ii din Calabria 
[i Sicilia s-au extins puternic \n estul 
Europei, pentru a sc`pa de autorit`]ile din 
Peninsul` � Rom=nia a devenit o ]int` 
predilect` � Procurorul Nicola Gratteri 
dezv`luie \n cartea „Fratelli di sangue“ 
agresivitatea cu care ac]ioneaz` 
‘Ndrangheta � Organiza]ia aproape c` 
de]ine monopolul drogurilor columbiene, 
afacere din care scoate profituri uria[e 

LA PIOVRA |NHA}~
ROMÂNIA

„Multe dintre prevederile Codului fiscal, de[i
exist`, nu se aplic`. Avem un CF \ns` nu-l

vede nimeni“ - Paul P`curaru

Taxatoarea 
PNL
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