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La preţul acţiunilor Romgaz din 11 iunie, 
de 35,89 lei/titlu, investiţia bursieră 
a preşedintelui valorează 105.803 lei, 
adică cu 18.000 de lei mai mult decât 
suma investită iniţial

de unde a avut băsescu 
87.763 de lei să joace la bursă?

AmPlă ANcheTă îN derulAre

Procuror mazilit după ce
și-a băgat nasul în

afacerea bercea-băsescu

maşina de scris
”rezistentă 
la spionaj.

rezistentă la NsA”

The color
run, cea 

mai colorată
cursă 
a verii, 

la mamaia!

uN Nou weekeNd INceNdIAr
fAshIoN summer fesTIvAl 

Prezentare cătălin
botezatu, cu radu
mazăre, pe catwalk 

şi miss litoral 

Apa are TvA
ca parfumul
sau armele

de vânătoare
În prețul de cost al apei, energia
electrică are o pondere semnificativă și,
cu toate că aceasta s-a tot scumpit,
RAJA Constanța a reușit să mențină
tarifele la un nivel rezonabil. Mai mult,
conducerea companiei a anunțat ieri că
până la sfârșitul anului tarifele la apa
potabilă și canalizare nu se vor

modifica. Directorul general al
companiei, Felix Stroe, a declarat că
cea mai simplă soluție de a se reduce
prețul apei ar fi scăderea TVA-ului, însă
deși au fost făcute o serie de demersuri,
nu s-a ajuns la niciun rezultat. „Ni s-a
explicat de către trei premieri
consecutivi: Emil Boc, Mihai-Răzvan
Ungureanu și Victor Ponta, dar și de
către toți miniștrii de Finanțe că nu-și
pot permite să renunțe la TVA-ul la
apă”, a declarat Stroe. În opinia sa, prin
astfel de măsuri se vrea falimentarea
companiilor de apă şi introducerea în
România a unor companii străine care
să stabilească prețul după bunul plac.
„Și săracii vin și se ”sacrifică”, precum
OMV, ENEL”, a adăugat el.

cinematograful
republica,

transformat în
centrul ”Jean
constantin”

„reducerea cAs, anulată 
de creșterea salariului minim“

cJc ProIecT de frIcA sPIoNAJuluI
TehNoloGIIle dIN TrecuT revIN!

PersoNAJ mIsTerIos: “băTrâNul dIN bucureșTI”
Probe dIN dosArele luI berceA, evAPorATe

ANAlIsTul florIN cîțu:

Nu știm ce
strategie are
Ministerul
Finanțelor, întrucât
cele mai multe
centuri de
siguranță de care
bugetul va avea
nevoie după
reducerea CAS
sunt estimări de
încasări mai mari
din taxe, bani
recuperați de la
insolvenți și
venituri colectate
mai cu spor de
către un Fisc restructurat.
MFP estimează venituri
suplimentare de 2,5

miliarde lei, doar ca efect
direct al tăierii CAS,
reprezentând peste 53%

din impactul
negativ al măsurii.
DAR, de ce se
anunță în același
timp și o creștere a
salariului minim?
Nu că ne-ar
deranja, însă e un
cost în plus pentru
firme, care vine în
același timp cu un
cost în minus
(reducerea CAS).
Logica spune că
cele două măsuri,
pe care analiștii le
văd egale ca

amploare, nu vor reuși
decât să se anuleze
reciproc.

rAJA coNsTANțA
GArANTeAză

Prețul APeI rămâNe
NeschImbAT PâNă lA

sfârșITul ANuluI 

Triplu asasinat în municipiul Constanța!
O bătrână de 81 de ani, fiica ei, de 57 de
ani, și nepotul de 19 ani al acesteia au
fost găsiți aseară, într-o baltă de sânge,
în holul unui imobil aflat pe Șoseaua din
Vii. În casa groazei au fost descoperite
un cuțit și un ciocan, despre care
anchetatorii spun că ar putea fi armele
folosite de ucigaș. În primă fază, oamenii
legii au crezut că au de-a face cu o dublă
crimă urmată de suicid, dar ipoteza
triplului asasinat s-a conturat pe măsură
ce ancheta se derula. Principalul suspect
al polițiștilor constănțeni este Ștefan

Alexandru Stoica, de 21 de ani, nepotul
victimelor, care a fost eliberat în urmă cu
o săptămână din închisoare, unde a
ispășit o pedeapsă de cinci ani pentru
tâlhărie. Oamenii legii au pornit imediat
pe urmele tânărului. Polițiștii și jandarmii
au format mai multe filtre în municipiul
Constanța, la ieșirile din oraș, dar și în
localitățile riverane. Aceștia au oprit în
trafic șoferi, pe care i-au întrebat dacă 
l-au văzut pe Ștefan Alexandru Stoica,
prezentându-le o fotografie de-a acestuia
și cerându-le ca, în cazul în care îl
zăresc, să sune la 112. Puțin după

miezul nopții, anchetatorii au descoperit,
în zona intersecției străzii Caraiman cu
bulevardul Aurel Vlaicu, mașina tânărului
de 19 ani omorât în imobilul de pe
Șoseaua din Vii. Este vorba despre o
mașină marca Dacia, de culoare verde,
ce fusese abandonată la doar câteva
străzi distanță de locuința în care a avut
loc grozăvia. Polițiștii cred că, după
comiterea crimelor, autorul a furat
autoturismul. La închiderea ediției,
oamenii legii nu reușiseră să-l depisteze
pe principalul suspect. Astăzi medicii
legiști vor efectua necropsia.   

Triplă crimă 
în casa groazei!

Acesta este principalul suspect în triplul asasinat din Viile Noi (sursa: facebook)

Triplă crimă 
în casa groazei!
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