Consecin]ele r\zboiului
R\zboiul din Ucraina are consecin]e care cu greu
puteau fi b\nuite la `nceput. De exemplu, h=rtia de ziar,
importat\ `n cantit\]i mari din Rusia, s-a scumpit at=t
de mult `nc=t am fost nevoi]i s\ reducem num\rul de
pagini pentru a ]ine `ntr-o oarecare m\sur\ costurile la
un nivel acceptabil. Solicit\m `n]elegerea cititorilor [i
sper\m ca situa]ia s\ revin\ c=t de repede la normal.

Ia[i: O pensionar\ surd\ a primit
o soma]ie de la Fisc de 70.000 lei
Un ie[ean s-a trezit scos la mezat de c\tre Fisc din cauza unei mame surde. A încercat s\-i conving\ pe
magistra]ii Tribunalului c\ nu a fost vina lui, dar f\r\ succes. A fost considerat bun de plat\. u Pagina 2
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Unul din cele mai complexe [i grele dosare
de trafic de droguri de la Ia[i, ca [i pierdut
de procurori: o gre[eal\ amatoriceasc\

Re]eaua heroinei:
DIICOT Ia[i, lovit
`n plex de o gaf\
Olivian Moro[anu,
avocatul ap\r\rii

Într-unul dintre cele mai „grele“ dosare
de trafic de droguri din ultimii ani, procurorii
DIICOT se afl\ în pragul înfrângerii. Zeci de
m\rturii [i 10 volume de intercept\ri
telefonice, procese verbale de constatare,
autoriza]ii de supraveghere tehnic\ [i
rapoarte operative au conturat imaginea
uneia dintre cele mai active organiza]ii de
trafic de droguri din Ia[i. Procurorii au vânat
nu trafican]i m\run]i de ceaiuri îmbibate cu
substan]e halucinogene, ci chiar pe capii
traficului local de heroin\. O grupare
organizat\ aproape perfect, cu un stil de lucru
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Fotbal - Poli Ia[i: Echipa
mare a Politehnicii, b\tut\ de juniorii clubului dup\ ce remizase
cu Hu[iul în Copou. De[i a
`ncheiat campionatul de pe 7
mai, echipa de fotbal Politehnica
Ia[i a continuat s\pt\m=na trecut\
s\ se preg\teasc\ `n Copou, unde
a jucat [i dou\ meciuri de
verificare.

pag. 5-6
u Edi]ie special\
Mercedes A45
la aniversarea
de 55 ani AMG
Supliment pus pe
roate `mpreun\ cu

Mar]i,
17 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.3
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Dosar penal
din pricina
poftelor de
gravid\ ale
so]iei, noaptea
u aceasta a poftit `n toiul nop]ii
un suc u a urmat o nebunie
curat\ u Citi]i `n pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Luni

Mar]i

Miercuri

aproape infailibil, ce p\rea a o pune la
ad\post de orice investiga]ie, a fost adus\ la
începutul acestui an în fa]a justi]iei. A fost
suficient\ îns\ o gre[eal\ minor\ de
procedur\, speculat\ cu abilitate de avocatul
trafican]ilor, pentru ca dosarul s\ fie aproape
desfiin]at: declara]iile aproape tuturor
martorilor au fost anulate [i excluse din
rechizitoriu. Procurorii DIICOT urmeaz\ s\
decid\ dac\ încearc\ s\ mearg\ mai departe
cu ce a r\mas din rechizitoriu sau î[i cer
dosarul înapoi, pentru a lua ancheta de la
cap\t. u Pe larg, `n pagina 3

Vineri

45 6 24 5 39 44
NOROC

7 1 2 1 8 1 9

Scandal la
Eurovision
u organizatorul competi]iei a
dezv\luit c\ [ase jurii na]ionale au
fost eliminate din concurs din cauza
unor nereguli la vot u TVR spune c\
regulile au fost schimbate „`n timpul
jocului“ u Pagina 8

~nt=lniri incitante Trei infrac]iuni grave comise dintr-un
foc. I s-a dat o [ans\ `n instan]\,
studen]i-elevi, la
dar [i-a b\tut joc de ea u Pagina 3
Politehnica ie[ean\:
Ziua Por]ilor Deschise
u au venit elevi din Ia[i, dar [i din
toat\ Moldova, to]i interesa]i de cele
11 facult\]i ale universit\]ii u 2

S=mb\t\

LOTO 6/49

u sau, v\zut din alt unghi, circa
20 la sut\ dintre pacien]ii care
ajung la urologii de la Spitalul
„Dr. C. I. Parhon“ din Ia[i sunt
diagnostica]i cu tumori renale
sau vezicale u asta `n condi]iile
`n care activitatea de aici `ncepe
s\ revin\ la nivelul dinaintea
pandemiei u Pe larg, `n pagina 2

u Fiscul l-a acuzat de un prejudiciu de peste trei milioane de lei, `n urma unor activit\]i
comerciale dubioase de acum circa 22 de ani u cum a fost posibil s\ treac\ at=ta timp? u 2

 Max. 18ºC  Max. 23ºC  Max. 24ºC
 Min. 9ºC  Min. 10ºC  Min. 12ºC
Sursa: Accuweather.com

~ngrijor\tor: urologii
ie[eni depisteaz\ cel
pu]in o tumor\ pe zi

Un afacerist evazionist ie[ean
a `mb\tr=nit tot a[tept=nd
verdictul: a sc\pat de pu[c\rie

 Max. 23ºC  Max. 24ºC  Max. 15ºC
 Min. 12ºC  Min. 9ºC  Min. 8ºC

Joi

E[ti b\rbat [i ai peste 45 de ani?
Gânde[te-te la un control de profil!

C=[tigul la LOTO,
ghinionul vie]ii lui
Câ[tigul la loto a reprezentat pân\ la urm\
pentru un ie[ean ghinionul vie]ii lui. A ajuns la
spital, dar pu]in a lipsit s\ î[i piard\ via]a.
Totul, din cauza reac]iei entuziaste u Pag. 2

