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„Cea mai grea iarnă
din istorie”

Bărbaţii care au
o viaţă sexuală activă
trăiesc mai mult

va fi una blândă. Căldura
de acum vine din Spania PAGINA 6
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Boagiu: O SĂ MERG ACASĂ PE AUTOSTRADĂ.
Câţi kilometri promite şi noul ministru al Transporturilor

news

Zece
greşeli
care te pot
pune pe lista
disponibilizărilor.
Cum să le eviţi
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Roberta
rămâne
PDL vrea
să scoată
din joc PSD
şi PNL şi îi
dă atribuţii
sporite
Robertei
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„Erori
materiale“
în 92% din
cheltuielile UE
pe 2009
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Dosarul „sex cu fotomodele“: Negoiţă şi prostituata minoră

Nu am întreţinut
relaţii sexuale
cu minore, doar
cu fete majore

În rechizitoriul
respectiv apare
o referire la numele meu şi atât

Robert Negoiţă,

Nicolae Bănicioiu

deputat PSD

deputat PSD

EDITORIAL

Procurorii DIICOT au trimis în instanţă un dosar de trafic de persoane, în care 80 de fete au fost
plasate ca prostituate de lux sub
paravanul unor agenţii de fotomodele. În dosar apar şi numele a
doi politicieni. Primul este deputatul Robert Negoiţă, despre care
procurorii susţin că ar fi întreţinut
relaţii sexuale inclusiv cu o minoră. Contactat de gândul, Negoiţă
a declarat: “Nu am întreţinut relaţii sexuale cu minore, doar cu
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fete majore. Mie îmi plac fetele şi
fac dragoste cu ele”.
Celălalt politician este deputatul Nicolae Bănicioiu. Potrivit
procurorilor, Negoiţă ar fi cerut
unei “miss” să întreţină relaţii
sexuale cu Bănicioiu şi cu Adrian
Enache. Fata ar fi fost de acord
să aibă relaţii doar cu acesta din
urmă. Bănicioiu a declarat pentru gândul: “Eu nu-i cunosc nici
pe presupuşii făptuitori şi nici pe
nu ştiu ce fată”.

Designerul Irina Schrotter a
atras, în numeroase rânduri, atenţia asupra faptului că unele
agenţii de modelling sunt paravane pentru reţele de prostituţie.
„Acest lucru care a ajuns acum în
atenţia opiniei publice se întâmplă în România de foarte mult
timp. Sunt fete tinere, de 14, 15
ani, puse să aleagă între a rămâne
sărace şi a avea un card de credit
Gold şi a sta în apartamente de
lux”. PAGINILE 4 - 5

DE LILIANA RUSE

Moratoriu cu bâta

N

imic nu e mai jalnic decât spectacolul oferit de Putere şi Opoziţie
care trag din toate părţile de cadavrul politic al Robertei Anastase. PSD
şi PNL vor să-şi ostoiască setea de sângele guvernanţilor, după ce nu le-a ieşit
suspendarea lui Traian Băsescu şi demiterea Guvernului Boc. PDL îşi maschează debilitatea pironind-o pe Anastase cu
tocurile în podiumul Camerei. Peste tot
scandalul din ultimele două luni, apelul
lui Băsescu la un moratoriu limitat între Putere şi Opoziţie a părut o
mostră de umor negru şi a fost
tratat în consecinţă. La o zi
după oferta prezidenţială de
pace temporară şi invitaţia
la cooperare în numele unui
interes naţional contestat,
adversarii politici şi-au pus
poalele-n cap, s-au înjurat

şi senatorii i-au respins cererea de reexaminare a Legii pensiilor. Bâlciul a continuat în Parlament, Roberta n-a plecat şi
nici nu are demisia în planul pe termen
scurt şi mediu, PDL a afişat banere cu ironii ieftine, ca un partid de opoziţie fără
resurse şi idei, iar şedinţa Biroului Permanent al Camerei s-a suspendat pentru
a 14-a oară consecutiv. Semidiscursul
prezidenţial din Parlament n-a fost doar
o nouă raportare pentru Monitorul Oficial sau o tentativă a lui Băsescu de a da din
nou cu băţul prin gard, ci parte a unui
plan cinic şi elaborat de suprimare a
Opoziţiei. La câteva ore după speech, preşedintele şi câţiva dintre
pedeliştii de seamă au pus la cale
o modificare a Regulamentelor legislative menită să compenseze impotenţa parlamentară a
Puterii. PAGINA 10

„Celula lui Popescu”

Puterea gândului
Editat de Publimedia,
parte a grupului Media Pro

| Foto: Mediafax | Răzvan Chiriţă

„Până la sfârşitul
anului 2011 vom putea
merge cu toţii de la
Bucureşti la Constanţa
pe autostradă (...) Anul viitor în decembrie voi putea merge şi eu acasă
pe autostradă”, a declarat, într-un interviu pentru gândul
gândul,, ministrul
Transporturilor, Anca Boagiu. Vezi planurile de dezvoltare a infrastructurii româneşti în pagina a 2-a. Citeşte şi ce promitea, anul trecut, fostul
deţinător al portofoliului de la Transporturi, Radu Berceanu. PAGINA 2

Parlamentari
fără nicio lege

Cercetează şi nu crede
în sprijin de la stat!

de Victor Rotariu
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de Dan Radu
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Telocitele, numite iniţial “Celule Popescu”, după numele românului
care le-a descoperit, sunt văzute drept cheia regenerării ţesuturilor,
în combinaţie cu celulele stem. PAGINA 11
| Foto: Reuters, Stringer

