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Candidat
optimist
la Volvera

Diaspora, chemată sub arme
Revoluție sau teatru � Băsescu: În caz de

nevoie, diaspora
trebuie mobilizată. 

� Sondajul nostru:
85% dintre cei care
au răspuns nu vor
da curs chemării:
«Să lupte cei ce au
distrus ţara!» 

Gata cu
hoţia la
DRP!

România intră în 
campanie electorală

Eurocandidaţii au la
dispoziție 30 de zile pentru
a convinge alegătorii că
merită să îi reprezinte în
Parlamentul European.

Scăderea natalității,
la cote alarmante

În urmă cu 25 de ani se
nășteau anual 314.746 de
copii, două decenii mai
târziu, numărul acestora a
scăzut aproape la jumătate.
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Operații estetice 
pe banii statului

Doctorii de la Spitalul de
Arşi din Bucureşti au câştigat
averi colosale din bani „negri”
primiţi în schimbul unor
operaţii ilegale.
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Andi Rădiu

Ministrul-actor Bogdan
Stanoevici pare să dea startul
unei mici revoluţii la DRP. Aşa
cum a menţionat în cursul
unei întâlniri recente în
Serbia şi apoi la Roma, toate
proiectele depuse în 2014 vor
fi reevaluate de către o comi-
sie MAE, iar procurorii vor
superviza controlul. Totul e
încă în stadiul de vorbe, de
promisiune. Rezultatele le
vom vedea în curând.

Ministrul s-a referit la vile,
maşini sau tot felul de
avantaje de pe urma banilor
proveniţi de-a lungul timpu-
lui din proiectele DRP. 
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