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Fini economi[ti
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Sorin Cehan 

Premierul desemnat al Rom= -
niei, pre[edintele PSD Victor Pon -
ta, a anun]at duminic\ seara lista
mini[trilor pentru care va `n cerca
s\ ob]in\ aprobarea Parla me ntului.
Ponta a propus pentru gu vernarea
unei ]\ri `n pragul de zas trului
multe nume necunoscute. 

Cine a auzit, de exemplu, de
Daniel Chi]oiu, viitorul ministru
al Economiei? Deputat liberal,
este finul liderului PNL Dan Radu
Ru[anu. S\ ne ierte domnul
Chi]oiu, dar n-am auzit s\ fie vreo
voce respectat\ `n domeniul eco-
nomic. Care e dimensiunea profe-
sional\ a domniei sale? 

Ini]ial se vorbea de numirea lui
Liviu Voinea la acest minister.
Econo mist de prestigiu, cu activi-
tate interna]ional\, Liviu Voinea
este o autoritate `n domeniul eco-
nomic rom=nesc. Dar nu este
finul nim\nui. 

(continu\ la pag. 13)

Gianni,
f\r\
Ramona
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Liviu Lipot
candideaz\
la Parlament
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Guvernul Victor Ponta

“Tat\, mi-e ru[ine c\ sunt rom=nc\” 
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Pa[aport
italian,
suflet de
rom=n

Adrian Sgaroiu [i-a tr\it mai bine de
jum\tate din via]\ la Verona. Are cet\]enie
italian\, dar spune c\ are suflet de rom=n.Adrian Sgaroiu, candidat pe listele Fli la Verona

B\sescu, amenin]at
cu suspendarea

~n timp ce Victor Ponta
se preg\te[te s\ se instaleze
la Palatul Victoria, voci din
USL reiau tema suspend\rii
[efului statului.

Na]ional Arena, sub
“asediul” spaniolilor

Finala Europa League
dintre Athletic Bilbao [i
Atletico Madrid, cel mai
mare eveniment fotbalistic
organizat `n Rom=nia.
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Minim istoric: 
4,45 lei/euro

{ocul provocat de c\derea
cabinetului condus de
Ungureanu a adus moneda
na]ional\ la minimul istoric
de 4,45 lei/euro.
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