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Andreea, `n
cursa spre  
Miss Mondo

Corina, 
`n film cu
Brignano

Consilier la Riano

Rom=nii, primii la luat credite `n Italia
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~n 2008, Daniel Rusu a deschis o firm\ de construc]ii
la latina, dar dup\ numai c=teva luni a fost nevoit s-o
`nchid\. Anul trecut a `ncercat din nou [i a deschis o nou\
firm\, pe care a denumit-o "Fenice": "Am crezut `ntr-un
fel de rena[tere, ca `n cazul legendarei p\s\ri Phoenix”.

Votul str\inilor ~n plin\, criz\, un rom=n [i-a botezat
firma dup\ numele p\s\rii Phoenix

Ren\scut
din cenu[\

Sorin Cehan

Duminic\, 7 aprilie, la Roma 
s-au organizat alegeri primare
pentru alegerea candidatului
coali]iei de st=nga la func]ia de
primar al Capitalei, pentru alege-
rile locale de la finele lunii mai. ~n
urm\ nu cu multe luni, actualul
primar Alemanno era ca [i b\tut.
Era `n c\dere liber\ `n sondaje, iar
scandalurile - de la nepotismul de
la ATAC [i p=n\ la mita de la tro-
leibuze - se ]ineau lan]. Nicola
Zingaretti, PD, cel care urma s\
candideze contra lui Alemanno,
era dat c=[tig\tor sigur. 

~nt=mplarea a f\cut ca
Zingaretti s\ fie obligat s\ candi-
deze la alegerile regionale din
Lazio. Alemanno a r\suflat pu]in
u[urat, dar `nc\ era `ngrijorat.
Dup\ ziua de duminic\, Gianni
probabil a chefuit p=n\ diminea]a.
Contracandidatul lui va fi Ignazio
Marino, ales la alegerile primare
s\ candideze la Prim\rie. 

(continu\ la pag. 4)
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Ponta [i B\sescu,
acord pe Justi]ie

Premierul Ponta a propus-o
pe Codru]a Kövesi, protejata
[efului statului, la [efia DNA.
Numirea a declan[at scandal
`n coali]ia de guvernare. 

Adrian Mutu 
se retrage din fotbal

Atacantul rom=n, `n v=rst\
de 34 de ani, a decis ca `n
2014 s\ `[i aga]e ghetele `n
cui. Mutu a jucat `n Serie A
timp de 10 ani.
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Monarhia c=[tig\
teren `n Rom=nia

18% dintre români vor
monarhie constitu]ional\. Este
cel mai mare procent pe care
solu]ia monarhic\ îl înregis -
treaz\ dup\ 1990.
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