
Un uragan
[i dou`
filozofii

Discursurile din Parlament ale
celor doi lideri - al liberalilor,
C`lin Popescu T`riceanu, [i
al democra]ilor, Emil Boc - 
au diferen]e fundamentale.
Nu numai de abordare, ci [i
de filozofie. Emil Boc a
preg`tit, \n numele alian]ei
PDL-PSD, o formul` de
r`spuns la provoc`rile crizei
pe care, fiind la guvernare, 
va \ncerca cu certitudine 
s` o aplice. Este un pachet
pe care nu m-a[ gr`bi 
s`-l taxez a fi de st=nga. 
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Costel Nour [i Benoni 
P`v`loaie au vrut s`-[i 
sacrifice b`ie]ii pentru 
bani de b`utur` � Cei doi 
b`c`uani din satul Ciuture[ti 
au dat scris c` pentru 
12.000 de euro de c`ciul` 
sunt de acord s`-[i dea 
vl`starele, de [ase [i opt 
ani, pentru a le fi scoase 
organele � Nour era dispus 
s` se descotoroseasc` 
de to]i cei [ase copii ai s`i 
pentru 70.000 de euro 
� Cei doi tic`lo[i s-au 
b`tut chiar \ntre ei, pentru 
a avea prioritate la v=nzare 
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APARE AST~ZI

Apoi au convenit c`, dac` micu]ii lor nu
ar fi fost „buni“ pentru transplant, ar fi
\ncercat s` ademeneasc` al]i copii din
sat, pentru a-i vinde [i a nu pierde banii
� „Marfa“ era plin` de boli, cu cicatrice
pe corp, cu p`duchi [i \ntr-o v`dit`
stare de subnutri]ie, ca [i fra]ii de acas`
� Doina Nour, mama b`ie]elului de [ase

ani, Dorin, a declarat ulterior arest`rii
celor doi mon[tri, c` le-ar fi prins bine
banii primi]i, fiindc` voiau s`-[i
construiasc` o cas` � „Dac` v` uita]i 
la indivizii `ia, vede]i c` sunt ni[te
disfunc]ionali, dobitoci be]ivi, oameni de
grot`, agrama]i. Sunt acolo oameni care
nu se mai scoal` din ]uica de sfecl`“,

ne-a declarat psihologul Tudorel Butoi
� Cei doi nenoroci]i, depista]i de
poli]i[tii sub acoperire, pot sta \n
pu[c`rie numai 18 ani � Protec]ia
Copilului a demarat cercet`ri \n satele 
din zona Odobe[ti, unde exist`
suspiciunea c` au mai fost v=ndu]i 
copii pentru prelevare de organe

„N-am mituit
pe nimeni!“

MIERCURI, 18 MARTIE 2009

„Mi-a[ dori s` joace Nicu \n meciul cu Serbia pentru c` e ca Mitic`, 
nume de gr`jdar din `sta...“ - Dumitru DRAGOMIR
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Sf. Chiril, Patriarhul
Ierusalimului; 
Sf. Mucenici Trofim
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Articolul „Distru[i de b`nci“,
publicat \n num`rul de ieri al
cotidianului „Ziua“ a trezit foarte
multe reac]ii printre cititorii
ziarului. Majoritatea cititorilor
s-a declarat \mpotriva b`ncilor
care execut` garan]iile imobiliare
la licita]ii semisecrete, de
care nu au habar dec=t ini]ia]ii.
O solu]ie pentru aceast` situa]ie
a propus senatorul Iulian Urban,
care s-a angajat, ieri, s` ini]ieze
demersuri pentru ca toate licita]iile

de executare s` fie publicate,
\n mod obligatoriu, pe un site
Internet special creat sub
„umbrela“ Ministerului Justi]iei.
P=n` c=nd acest demers va
deveni realitate, ZIUA a decis
s` pun` la dispozi]ia b`ncilor,
cu titlu gratuit, spa]iu redac]ional
pentru publicarea anun]urilor
de executare a unor imobile.
Nu putem dec=t s` sper`m
c` r`spunsul favorabil al b`ncilor
nu va \nt=rzia. 
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Copii v=ndu]i pe buc`]i

Un eventual acord cu FMI 
va rupe Coali]ia PSD-PDL?

supliment

GRATUIT
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TV

Lara Croft
Tomb Rider:
Leag`nul
vie]ii
sâmb`t`       20.30
� PRIMA TV        film

Nu te mi[ca
miercuri    22.10
� TVR 1       film

� HBO duminic`, ora 20.0019-25 martie
2009
nr. 25

BOC, pl`te[te
datoriile
statului 
c`tre firme!

BOC, f` public`
lista cu banii 
da]i consiliilor
jude]ene!

Amenin]are
Un \nalt responsabil CE aver -

tizeaz` c` Guvernul Rom=niei a
\nc l̀cat flagrant directivele europene
prin adoptarea OUG nr. 19/2009
privind achizi]iile publice, „\n ciuda
avertismentelor categorice ale CE“.
Practic, nimeni nu mai poate
contesta \n instan]` o licita]ie dac`
nu pl`te[te o tax` de 2% din
va loarea contractului atacat. „Aceasta
este \mpotriva directivelor [i nu
permite accesul liber, egal [i
transparent la justi]ie“, se arat`
\ntr-o not` sosit` la Mi nisterul
Mediului din partea lui Benoit
Nadler, expert CE. Directoratul
pentru Servicii va adresa un protest
Guvernului, ur m=nd s` declan[eze
procedurile de infringement. Nadler
aten]ioneaz` c` toate cheltuielile
pentru proiectele  din fonduri
comunitare, \n aceast` perioad`,
ar putea fi declarate neeligibile,
adic` UE nu va pl`ti ace[ti bani.
„Cel mai r`u este c` Gu vernul a
declarat c` are bine cu v=ntarea CE“,
\ncheie Nadler. (A.E.)

{tirea subcutanat`

SOMA}IILE ZIARULUI ZIUA Avanpremier` ZIUA
la Raportul pe Justi]ie
M=ine Virgil Andreie[, pre[edintele CSM,
poim=ine Laura Codru]a Kövesi, procurorul
general. Urmeaz` ministrul C`t`lin Predoiu

Gratuit pentru abona]i

GRATUIT

{menul
„Biblioteca“
|n vara anului trecut, Minis -
terul Culturii a orga nizat 
o cerere de ofert` pentru 
reali zarea noului sediu al
Bibliotecii Na]ionale a Rom= -
niei. Prin manevre de culise,
bugetul statului va fi p`gubit,
\n aceste vremuri de criz`, cu
5.650.487 euro, plus TVA.

Blocaj 
\n economie
Mul]i oameni de afaceri au
intrat \n panic` din cauza Gu -
vernului, pentru c`, de[i [i-au
f`cut treaba, autorit`]ile au
„uitat“ s`-i pl`teasc`. Chiar
dac` unii \ntre prinz`tori mai
au ceva bani, nu-[i pl`tesc
furnizorii, de team` c` \n
perioada urm`toare, nu-[i vor
primi banii de la stat. 

„Riscul 
este uria[!“
Vicepremierul Dan Nica 
se teme de atacuri 
speculative pe leu, \n lipsa 
unui \mprumut extern.
B`sescu, Boc [i Is`rescu 
s-au \nt=lnit, la Cotroceni, 
cu membrii delega]iei FMI. 

ZIUA face lumin` 
\n execut`rile de case
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