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EVENIMENT 2

{erban [i Pitcovici sunt acuza]i de favorizarea
infractorului [i divulgarea de informa]ii
nepublice, rectorul Alecu de abuz, iar
miliardarul Popoviciu de complicitate la acest
abuz � Pentru infrac]iuni relativ banale, doi
generali [i un greu al afacerilor sunt ]inu]i
dup` gratii cu spectacolul mediatic de rigoare
� {erban [i-a dat demisia, iar ministrul de
Interne a anun]at c` va desfiin]a DGIPI, fost`
„Doi [-un sfert“, serviciu \nfiin]at de Voican

Voiculescu � Pe plan politic, prima victim`
este PSD care nu reu[e[te s` fac` ordine 
la MAI � Liderul Vanghelie dezv`luise 
la „|nt=lnirile ZIUA“ c` pesedi[tii au ales
Internele pentru c` [i-au dorit serviciu secret
� Surse politice sus]in c` ministrul Nica este
gata s` vireze c`tre PDL � Restructurarea 
pe care acesta o ini]iaz` vizeaz` o \nt`rire 
a pozi]iei omului PNL care conduce DGA 
� Din aceast` mi[care, Coali]ia PSD-PDL 

ar ie[i [ifonat`, democra]ii s-ar distan]a de
pesedi[ti cu inten]ia de a re\nvia Alian]a D.A.
� Liderii PSD acuz` implicarea pre[edintelui
B`sescu \n acest nou scandal � A doua
lovitur` \i este aplicat` lui Puiu Popoviciu,
apropiat al lui T`riceanu [i Videanu, ginerele
lui Dinc` „Te leag`“ [i patronul Complexului
B`neasa, al lan]urilor KFC [i Pizza Hut, 
al Big Berceni, al hotelurilor Howard Johnson, 
Best Western Parc, Ramada Plaza 

B`sescu
anun]` criza 
de m=ncare
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Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc.
Montanus preotul [i so]ia sa, Maxima.
(Odovania Praznicului Bunei Vestiri)
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M`cel pe hoitul 
„Doi [-un sfert“

Va pierde Mihaela R`dulescu
custodia copilului?

TVA [i cota
unic` rezist`
p=n` \n mai 

Guvernan]ii ne asigur` c`
acordul cu FMI nu presupune
majorarea TVA [i a cotei unice
de 16%. A[a e, dar numai dac`
\n prima faz̀  a acordului Guvernul
\ndepline[te ]intele stabilite cu
FMI. Acordul stand-by cu FMI
se va derula pe etape. Dac` \n
prima faz`, Rom=nia nu ]ine \n
fr=u deficitul bugetar [i ceilal]i
indicatori macroeconomici la
nivelul stabilit cu FMI, Fondul
va cere majorarea taxelor
men]ionate, pentru a-[i asigura
rambursarea creditului. Linia
se va trage \n luna mai c=nd,
nu \nt=mpl`tor, guvernan]ii
anun]` rectificarea bugetului
abia adoptat de m`r]i[or. Av=nd
\n vedere sc`derea cu 10% a
\ncas`rilor la buget pe primele
dou` luni din 2009, deficitul de
doar 4% e o iluzie. (G.S.)

{tirea subcutanat`

FMI dreseaz`
b`ncile-mam`
Fondul \ncearc`, la Viena, 
s` ob]in` un angajament
„voluntar“ din partea
institu]iilor financiare 
din str`in`tate s` nu 
scoat` banii din ]ar`. 

UE sare 
la g=tul SUA
Disensiunile [i diferen]ele de
opinie pe tema ie[irii din 
ac tua la criz` financiar` 
mon dial` au reaprins spiritele
at=t la Bruxelles, c=t [i la 
Wa shington. 

Ra]: Mutu nu
joac` singur!
Cu trei zile \naintea meciului
decisiv cu Serbia, funda[ul
„tricolor“ a admis c` „deca -
rul“ este cel mai important
om al na]ionalei, dar c` 
f`r` coechipierii s`i nu 
ar reu[i nimic. 

Arogan]`
italian`
Dup` ce doi rom=ni au m`rtu -
risit c` au violat o italianc`,
ministrul ita lian, Andrea 
Ron chi, s-a de cla  rat jignit 
de t`cerea Rom=niei. 

BNR [i Pogea 
\l vor pe Ghe]ea
Ministerul Finan]elor Publice 
nu are \n vedere modific`ri 
ale conducerii executive a 
CEC Bank, al c`rui pre[edinte 
este Radu Gra]ian Ghe]ea, 
potrivit unui comunicat 
al institu]iei. 

Geoan` \i arat`
PIN-ul lui Iliescu
Pre[edintele PSD a decis s` se
r`zbune pe Ion Ilies cu dup` ce
acesta [i-a exprimat aprecierea
pentru liberalul Crin Antonescu [i
a propus-o, prin in ter pu[i, pe
listele pentru europarlamentare, 
pe Lavinia {andru (PIN). 

Ciuhandu \l
pl`te[te pe Iancu
Primarul ora[ului Timi[oara,
Gheor ghe Ciuhandu, a declarat 
c` nu este de acord cu decizia
Con siliului Local, care a redus 
la jum`tate finan]area pentru 
FC Timi[oara. 
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Posibil, dac` ne lu`m 
dup` seria aproape
neverosimil` de arest`ri,
re]ineri, concedieri, demisii
din ultimele 24 de ore. 

Cristian UNTEANU

Cea mai nou` loca]ie din
Bucure[ti are marea deschidere,
azi, \n parteneriat cu ZIUA. HALA
nu este un club, ci o loca]ie
neconven]ional` de evenimente,
cu o capacitate ce dep`[e[te
2000 de persoane, un sistem de
izolare fonic` unic \n Rom=nia,
[i un design simplu, minimalist,

tocmai potrivit pentru o hal`.
HALA se g`se[te la adresa
{oseaua Mihai Bravu, nr. 475,
vizavi de sta]ia de metrou Mihai
Bravu. Un mare atu al loca]iei
este clima, temperatura fiind
men]inut` chiar [i \n cele mai
grele condi]ii la mai pu]in de
25 de grade. 

SOMA}IE ZIUACere]i ast`zi

ZIUA TV
Supliment
gratuit

HALA weekend opening

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc este internat 
la Spitalul Elias cu diagnosticul de ulcer duodenal
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BOC, spune unde 
s-au oprit banii
datora]i de 
stat firmelor!PAG. 10

Ieftini]i gazele!
ANRE nu mai vrea s` reduc`
tariful gazelor naturale pentru
popula]ie. De[i pre]ul de import
a sc`zut, cel pl`tit de rom=ni 
nu s-a diminuat
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Pe fondul afacerilor dubioase 
ale miliardarului Puiu Popoviciu, 
serviciul secret al MAI este 
decapitat [i desfiin]at � DNA i-a 
re]inut mar]i seara pe [eful DGIPI 
Cornel {erban, [eful Opera]iunilor 
din DGA Petru Pitcovici, miliardarul 
Gabriel Aurel Popoviciu [i Nicolae 
Alecu, fost rector al Universit`]ii 
de {tiin]e Agronomice � Afacerea 
pentru care procurorii au cur`]at 
serviciile MAI este legat` 
de complexul B`neasa 

Gabriel „Puiu“ Popoviciu (foto medalion) 
condus din ma[ina DNA 

la Curtea de Apel Bucure[ti
4-5-6
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