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Oistorie senza]ional`, \nc`rcat` de
mister este pe cale de a-[i ar`ta
chipul dramatic. ëncep�nd din 1996,

un t�n`r \n v�rst` de aproape 30 de ani
\ncearc` f`r` succes s`-[i \nt�lneasc` tat`l,
care de mai bine de doi ani a disp`rut
cu des`v�r[ire din via]a public`. Iar tat`l,
Iosif Constantin Dr`gan, este cel mai bogat
rom�n, cu o avere plasat` \n numeroase
]`ri ale planetei [i estimat` la circa un
miliard de dolari. Este Iosif Constantin
Dr`gan sechestrat? Mai este \n via]`? Nu
care cumva un grup de persoane organizeaz`
ceea ce pe drept poate fi numit jaful
secolului? Este cumva implicat` [i so]ia
acestuia? Sunt \ntreb`ri cumplite care \l
determin` pe fiul venerabilului om de
afaceri s` porneasc` \n c`utarea lui cu o
echip` de avoca]i redutabili [i cu o alta
de detectivi interna]ionali, de-a lungul [i
de-a latul planetei. ëncep�nd din Rom�nia.
Iar ziarul ZIUA a avut [ansa de a-l \nt�lni
[i de a-l cunoa[te pe Mike Fink. Pentru

c` la \nceputul acestui an, redac]ia noastr`
a fost prima care a sesizat c` este posibil
s` se \nt�mple ceva straniu cu Iosif
Constantin Dr`gan. 

Fiul r`t`citor al miliardarului rom�n
s-a n`scut la Atena [i a tr`it succesiv \n
Spania, Fran]a, Marea Britanie, SUA,
Germania [i, desigur, \n Italia, la Milano,
unde se afl` [i una dintre importantele
re[edin]e ale tat`lui s`u. P�n` \n 1996,
cu excep]ia faptului c` Dr`gan nu l-a
recunoscut - recunoa[terea paternit`]ii fiind
f`cut` ulterior, de un tribunal din Germania
- Mike Fink a avut raporturi c�t se poate
de normale cu Iosif Constantin Dr`gan.
Exist` nenum`rate fotografii [i chiar filme
care demonstreaz` c` din fraged` copil`rie
p�n` dup` ultimul master ob]inut de Mike
\n psihologie, la Yale - dup` ce [i la
Milano ob]inuse un master \n economie
politic` - cei doi [i-au petrecut timpul at�t
\n intimitatea unor locuin]e ale miliardarului,
c�t [i \n locuri publice faimoase sau \n
croaziere, pe yachturile acestuia. Rela]ia
fireasc` tat`-fiu a fost brusc [i dramatic
curmat` de o iubire despre care, la data
respectiv`, un cotidian central titra c` este
ãimposibil`Ò. O poveste de dragoste dintre
un b`rbat \n v�rst` atunci de 78 de ani
- azi av�nd 88 - [i o t�n`r` domni[oar`,
atunci de 22 de ani - ast`zi \n v�rst` de

32. Ea se numea Daniela Veronica Gu[e
iar ulterior, din motive ce pot fi suspectate,
[i-a schimbat numele \n Gu[`. Poate fiindc`
este fiica faimosului general §tefan Gu[e,
disp`rut \n condi]ii suspecte dup` evenimentele
din decembrie Ô89. Deci nici t�n`ra
domni[oar` nu venea din neant spre marea
ei dragoste. ën plus, era \nconjurat` de
c�]iva oameni tari. Un grup de ofi]eri de
elit` care fuseser` colaboratori ai generalului.
Cel pu]in unii dintre ei provenind din
serviciul secret al Armatei. §i, cum din
serviciile secrete \n general nu se pleac`
dec~t cu picioarele \nainte, pot s`-mi
exprim lini[tit suspiciunea c` ei \nc` mai
colaboreaz`. §i dac` a[a stau lucrurile,
atunci e de r`u. Fire[te, \n eventualitatea
\n care \ntr-adev`r Dr`gan ar fi sechestrat
sau disp`rut chiar. Pentru c` faptele
ofi]erilor, chiar dac` sunt acoperi]i, ar
putea aduce grave prejudicii imaginii o[tirii
rom�ne. S` revenim, \ns`, la ceea ce p�n`
ieri p`rea o telenovel` cu multe accente
senza]ionale, iar ast`zi se contureaz` ca
o veritabil` dram` [i poate degenera \n
scandal public. ãIubirea imposibil`Ò a fost
totu[i posibil`. §i a dat [i roade. Doamna
Daniela, care ast`zi a preluat conducerea
tuturor firmelor lui Iosif Constantin Dr`gan
- pe care, \n realitate, le managiuiesc
ofi]erii - i-a n`scut miliardarului trei copii.

Dintre care doi gemeni. A[a c` Michael
Fink nu mai este singur. Are un tat`
natural, o mam` adoptiv` mai t~n`r` dec�t
el [i trei fr`]iori c`rora le putea fi tat`.
Singura problem` - care este de fapt
problema cardinal` a vie]ii lui - este c`
nu \i poate vedea la fa]`. Pe nici unul.
Familia miliardarului Dr`gan, din care Mike
a fost exclus pe nea[teptate f`r` a fi existat
la origine nici cel mai mic conflict, s-a
\nchis ca o conserv`. Cu ofi]eri cu tot. 

O cumplit` b`nuial` l-a determinat pe
Mike s`-[i \ntrerup` o carier` profesional`
str`lucit`, s` renun]e la succesele pe care
[i le construise singur, pentru a urca, la
\nceput de mileniu, o golgot` rezervat`
adev`ra]ilor fii r`t`citori. Nu \i va fi u[or,
de[i a f`cut apel la for]e redutabile [i a
reu[it s` st�rneasc` [i interesul presei.
Pentru c`, dac` cumva claustrarea absolut`
a miliardarului Iosif Constantin Dr`gan
este vinovat` [i reprezint` opera unor
r`uf`c`tori, atunci ace[tia, la r�ndul lor,
vor \ncerca s` reziste presiunii. §i s`-l
]in` \n continuare ascuns pe Dr`gan.
Ap`r�nd aceast` ãintimitateÒ cu orice pre].
Pun�nd la b`taie sume fabuloase. §i nu
numai. Pentru c`, iat`, primele amenin]`ri
au [i fost lansate \mpotriva postului de
televiziune Na]ional TV, care l-a invitat pe
Mike la o dezbatere. 

Sorin RO§CA ST�NESCU

Fiul r`t`citor \n c`utarea
lui Iosif Constantin Dr`ganMotto:

ënainte de a deveni
istorie [i chiar de
a se \nt�mpla, mul-
te evenimente ma-
jore sunt preg`tite
\n laborator
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Audien]a la zi: 193.088 cititori (conform Biroului Rom�n de Audit 
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Gabriel ANDREESCU
Disputa pre[edintelui
B`sescu cu ziari[tii

ã(...) Comportamentul ziari[tilor \n
ultimele dou` luni constituie o pat` neagr`
a istoriei presei postdecembriste (...)Ò
§erban ORESCU
§ansele Rom�niei
cresc \n cazul flexibiliz`rii
Constitu]iei Europene
Varujan VOSGANIAN
Sistemul bancar
[i dreapta m`sur`
Ion Bogdan LEFTER
Un portret: Sergiu Cunescu
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DA: Ordine [i disciplin`
Premierul pune biciul pe partid ● T`riceanu e ferm \mpotriva

anticipatelor ● El respinge apropierea de populari vehiculat` de Valeriu
Stoica ● Boc, candidat unic la [efia PD ● Democra]ii devin populari

● Vicepre[edin]ii PD Cezar Preda [i Radu Berceanu
au renun]at la mo]iunea social-democrat` pagina 5

Va fi eliberat 
Miron Cozma?

Sechelariu
eliberat
Un manager
la TVR

Premierul nu sus]ine un ziarist
\n fruntea postului public de televiziune

Trombonul
ãProprietateaÒ

Reprezentan]ii proprietarilor consider`
opera]iunea ãac]iuni pentru caseÒ o mare
p`c`leal` [i nu o restituire real` ● Marea

majoritate a beneficiarilor sunt prea b`tr�ni
pentru a apuca s` culeag` foloasele noului fond

de investi]ii
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Uniunea
European`
\n deriv`

Jocuri de culise
la Parchetul
General [i PNA

Procurorii
acuza]i \n
ãAfacerea CI-COÒ
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Corneliu Ciontu
\[i face
Partid Popular

R`zboi
de uzur`
\n PSD
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Murd`ria
de sub pre[ul
Externelor
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A murit
actri]a
Anne Bancroft
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pagina 9UE respinge
Rom�nia
din Transnistria

Exclusivitate: Emisarul special al Uniunii
Europene pentru Republica Moldova,

Adriaan Jacobovits de Szeged, sus]ine pe
deplin planul Ucrainei lui Iu[cenko (foto)

\mpotriva Rom�niei lui B`sescu
● Moldova joac` tot la dou` capeteFo
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DE TOAT� JENA
CFR
r`m�ne
\n grev`

Instan]a a respins cererea
administra]iei, de suspendare

a protestului
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Lupta pentru controlul serviciilor secrete
pagina 3

Pre[edintele B`sescu a dezinformat
o ]ar` \ntreag`, la o or` de maxim`
audien]`, dar a avut grij` s` trag`
presa de urechi c` s-a l`sat intoxicat`
\n timpul crizei r`pirii ziari[tilor ● ëën
prezentarea Raportului celulei de
criz`, citit luni, B`sescu a precizat
c` HHayyssam a fost sunat de la Bagdad
de pe o cartel` pre-payy cump`rat`
din Rom~~nia ● Sirianului i-a ap`rut
pe telefon un num`r OOrange ● Tehnic,
apelarea unui serviciu Voice OOver

IP din Rom~~nia, care este transformat
\ntr-un num`r Connex sau OOrange,
este posibil` de la un post fix sau
mobil din Irak, [i nu de pe o cartel`
pre-payy rom~~neasc` ● Connex [i
OOrange au anun]at c` nu au roaming
\n Irak pe cartele pre-pl`tite ● Pre-
[edin]ia a dat ieri un comunicat \n
care precizeaz` c` a fost vorba de o
ne\n]elegere din cauza unor detalii
tehnice ● Pe site-ul Pre[edin]iei,
cuv~~ntul lui B`sescu de luni a primit

o adnotare \n parantez`: ãutiliz~~nd
transmisie c`tre operator rom~~n \n
sistem voce peste Internet - voice
over IPÒ ● Se pune \ntrebarea:
Pre[edintele a fost dezinformat de
serviciile secrete pe care le-a ridicat
\n sl`vi sau cine a \ntocmit Raportul
celulei l-a f`cut de r~~s pe [eful statului
pentru c` i-a fost lene s` treac` un
mic am`nunt tehnic, ori pur [i simplu
B`sescu a dorit s` ascund` adev`rul
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