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Bogdan COMARONI

Nici perchezi]iile 
nu mai sunt ce-au fost

Dan CIACHIR

Solidaritate organic`

Mihai TåNåSESCU

Politica incertitudinii

Bedros HORASANGIAN

Tism`neanu, B`sescu,
România
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Sunte]i de acord
cu legea
lustra]iei?

Urma[ii familiei imperiale
Romanov au \naintat, ieri,
recurs la decizia Parchetului
rus de a nu reabilita memoria
]arului Nicolae al II-lea [i a
familiei acestuia, uci[i de bol-
[evici \n 1918, transmite Me-
diafax. „Aceast` decizie a
Parchetului nu este nici dreapt`
[i nici legal`. ¥arul [i familia
acestuia sunt considera]i mar-
tiri de c`tre Biseric`, ceea ce

\nseamn` c` au fost uci[i din
ra]iuni politice [i religioase“,
a declarat avocatul familiei,
Gherman Lukianov, amintind
c`, \n iunie 1999, acela[i Parchet
a reabilitat al]i membri care
apar]ineau familiei Romanov.
Justi]ia rus` a refuzat, \n fe-
bruarie, s` confirme faptul c`
ultimul ]ar rus, Nicolae al II-lea,
[i familia lui au fost victime
ale represiunii politice. (D.E.)

Tip`rit \n dou` edi]ii
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B`sescu \nfundat 
de consilierul ministrului
PNL al Ap`r`rii

Cei doi oameni de afaceri sunt
aresta]i inutil. Acum, dup`
ce Justi]ia s-a pronun]at, dând

câ[tig de cauz̀  procurorilor anchetatori
care au solicitat punerea dup`
gratii a acestora, ca o m`sur` pre-
ventiv` pân` când vor avea loc
procesele propriu-zise referitoare
la con]inutul prezumtivelor fapte,
pot s` \mi permit s` fac, \n mod
r`spicat, afirma]ia de mai sus. F`r`
teama de a fi acuzat c` am \ncercat
s` influen]ez completul de judecat`.
Iar dac` \n cazul lui Dinu Patriciu
am avut exact acela[i punct de
vedere acum, dup` ce solicit`rile
procurorilor au fost definitiv res-
pinse, iar omul de afaceri este
liber, nu mai pot fi suspectat de

„colegii“ de la unele ziare de parti
pris \n raport cu o persoan` de
care sunt atât de apropiat, \ncât
aceast` realitate a devenit de
notorietate public`. Cu atât mai
pu]in, r`uvoitorii m` vor putea
acuza c` le iau \n mod subiectiv
ap`rarea lui Tender [i Iancu.
Atitudinea redac]iei ziarului ZIUA
fa]` de ace[tia este bine cunoscut`,
\n urma dezv`luirilor publicate
de cotidianul nostru, astfel \ncât
numai un incon[tient ar putea,
vehiculând o expresie la mod`, s`
spun` c` ne-am afla \n acela[i
„grup de interese“ cu ei. De ce
am certitudinea c` \mpotriva lui
Ovidiu Tender [i a lui Marian
Iancu m`sura arest`rii preventive
este un abuz de care se fac vinova]i
[i procurorii anchetatori, care au
solicitat acest lucru, [i judec`torul,
care a dat dreptate avoca]ilor
statului?

Prezumtivele fapte infrac]ionale
ale acestora, a[a cum au ajuns
ele la cuno[tin]a opiniei publice
[i apoi s-au reg`sit \n dosarele de
urm`rire penal`, sunt destul de
vechi, cronologic vorbind [i nu
rezult̀  de niciunde c` ar reprezenta,
\n prezent, vreo amenin]are pentru
cet`]enii României ori pentru
stabilitatea statului. În general,

oamenii de afaceri, dac` nu
sunt mafio]i - [i este binecunoscut
faptul c`, din fericire, \n România
nu exist` structuri de acest tip, \n
sensul juridic al expresiei - nu tre-
buie aresta]i, \n eventualitatea \n
care au \nc`lcat legea. Ei pot fi
cerceta]i [i judeca]i \n stare de
libertate, urmând ca, \n eventualitatea
pronun]̀ rii definitive a unei condamǹ ri
la \nchisoare, ei s` fie trimi[i dup`
gratii, pentru a-[i isp`[i pedeapsa
cuvenit`. Este o diferen]` \ntre un
om de afaceri [i un violator ori
un asasin ori alt̀  persoan` violent̀ ,
ale c`rei infrac]iuni continuate sau
repetate pun \ntr-un pericol evident
integritatea fizic` a concet`]enilor
lor ori avutul acestora. Dar [i \n
cazul oamenilor de afaceri, practica,
\n sistemele democratice [i stabile
de justi]ie, permite arestarea
preventiv`, dac` exist` dovezi
indubitabile c` ace[tia ac]ioneaz`
pentru distrugerea de dovezi ori
constrângerea, sub diverse forme,
a celor care particip` la anchetarea
lor, s` ia decizii p`rtinitoare. În
cazul lui Marian Iancu nu a putut
fi probat` niciuna dintre aceste
circumstan]e. ßi nici \n cazul lui
Ovidiu Tender, de[i a fost prezentat̀
o stenogram` din care instan]a
a tras concluzia c` acesta a \ncercat

s` \l influen]eze pe un expert, care
lucra pentru Parchet. În realitate,
voluminoasa stenogram` reprezenta
o discu]ie amical`, printre cârna]i,
gogo[ari [i aburi de alcool, nu
\ntre Tender [i alcineva, ci \ntre
unul dintre avoca]ii acestuia [i
unul dintre exper]ii Parchetului.
Cei doi sunt prieteni vechi. Iar
leg`tura lor este independent`
de Tender. Iar discu]ia este extrem
de confuz`. Chiar [i a[a, dac`
ar fi trebuit s` fie cineva, eventual,
cercetat sau chiar arestat, putea
fi doar respectivul avocat. Sau
poate expertul. Nicidecum Tender.
Pentru c` nu exist` nici o prob`
c` acesta l-ar fi trimis pe avocat
s` consume cârna]i cu expertul.
Deci, [i \n cazul lui Tender, m`sura
este la fel de abuziv` ca [i \n
cazul lui Marian Iancu.

Dezv`luirile pe care le-au f`cut
ieri unele ziare centrale sunt
uluitoare. Dac` Dinu Patriciu a
avut parte - norocul lui - de judec̀ tori
bine preg`ti]i profesional [i anima]i
de respectul fa]̀  de actul de justi]ie,
\n cazurile Tender-Iancu poate fi
vorba fie de rea-voin]`, fie de lips`
cras` de profesionalism. În cea
de-a doua ipotez`, oamenii au ghi-
nion. Dar ghinionul se transform`
\ntr-o veritabil` dram`, dac` ne

gândim c` ei sunt sili]i s` stea
dup` gratii. Este scandalos c` ace-
la[i judec`tor, Petru Ro[u, de la
Tribunalul Bucure[ti, care a luat
decizia \n cazul ambilor, a utilizat
- de[i este vorba de dosare diferite
[i chiar de zile diferite - motiva]ii
identice. Cu virgul` [i punct. Chiar
[i cu gre[eli de ortografie similare.
În cazul lui Tender, arestat pe 3
martie, a fost folosit` o decizie
ad litteram cu cea \n cazul Iancu,
arestat pe 4 martie. Cum Dumnezeu
s`-l arestezi pe un om, \n mod
oficial, cu o zi \nainte ca acest fapt
s` se \ntâmple [i tot cu o zi \nainte
ca instan]a s` delibereze?

Este evident c`, atunci când
vorbim despre Patriciu, Tender
sau Iancu sau orice alt om de
afaceri pus dup` gratii \nainte
de o condamnare definitiv` anali-
z`m, pe de o parte, cazuri diferite,
dosare diferite, oameni diferi]i. Unii
poate c̀  au s̀ vâr[it faptele incriminate
de c`tre procurori, al]ii nu. Abuzul
arest`rii lor sau al inten]iei arest`rii
lor este, \ns`, un element comun.
Care arat̀  cu degetul spre o Justi]ie
care, \nc`, are epole]i. ßi este
influen]at` politic.

P.S.: Editorialul de m~ine va
avea un titlu ciudat: „Adrian Severin
[i Legea lustra]iei“.

Sorin ROßCA STåNESCU

Ovidiu Tender [i Marian Iancu,
victime ale unui sistem labil

UE cu ochii
pe Ro[ia
Montana

Comisarul eeuropean DDimas
monitorizeaz` [[i ccanalul BB~stroe

EDITORIAL

SUVEICA TIMBRELOR
ROMFILATELIA eeste ffirma cc`pu[` aa
Po[tei RRom~ne ● Aceast` ssocietate
plimb` hh~rtii ppe ttraseul PPo[t` -- RROM-
FILATELIA -- PPo[t ,̀ ppentru ccare \\ncaseaz`
sute dde mmiliarde dde llei ddin bbanul ppublic
● Afacerea aa ffost iinventat` dde ffostul
ministru aal CComunica]iilor, ddin ppartea
PSD, DDan NNica (foto), [[i dde ffostul
director ggeneral aal PPo[tei, GGabriel
Mateescu ● C`pu[area PPo[tei aa aavut

[i ggirul ffostului ppremier AAdrian NN`stase
● Prin \\nfiin]area RROMFILATELIA,
statul rrom~n aa ppierdut mmonopolul dde aa
emite ttimbre ppo[tale ● Astfel, RRom~nia
\ncalc` fflagrant pprevederile UUniunii
Po[tale UUniversale, uunde eeste mmembru
fondator, \\nc` dde aacum 1150 dde aani 
● Cei 115 mmembri aai CComisiei FFilatelice
primesc 118.000 dde eeuro, ddoar cca ss`-[i
dea ccu pp`rerea ddac` uun ttimbru aarat`

frumos ● La rr~ndul llor, mmachetatorii
unor cc`r]i ppo[tale bbanale ssunt rretribui]i
cu 660.000 dde eeuro ● A[a zzisa ppublicitate
a ttimbrelor ee ppl`tit` ccu aalte ssute dde mmii
de eeuro, aanual ● Corpul dde ccontrol aal
ministrului aa cconstatat cc` mmilioane dde
euro ss-au ppierdut ppe ttraseul aacestei
firme-c`pu[`, ddar, eevident, nnu ss-a lluat
nici oo mm`sur` ● ßi ssindicatele PPo[tei
protesteaz` \\n zzadar

A stat ceasul
ader`rii

T`riceanu
bombardat cu
proteste la APCE

Romano Prodi 
a câ[tigat 
la milimetru

Cabli[tii proteja]i
de Consiliul
Concuren]ei
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Polul Social 
\i \ncaier` 
pe stângi[ti
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Dosarul ANL 
a ajuns
la procuratur`
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Vizita Papei 
la Sibiu 
nu pare posibil`
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Afaceri[ti
aresta]i 
inutil
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Motto: 
Înainte de a deveni istorie 
[i chiar de a se \ntâmpla, 
multe evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

Podul de [pri]
Rela]iile ddintre RRomânia [[i RRepublica MMoldova
aproape cc` sse rrezum` lla ccele 111.000 dde ssticle dde

vin ddate dde VVoronin llui BB`sescu 
● În ttimp cce AAmbasada FFedera]iei RRuse aare

peste 11200 dde aangaja]i, RRom~nia sse bbate 
pentru pprograme [[i eevenimente rrom~ne[ti 
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A r`mas \n urm` ceasul

din Pia]a Universit`]ii, care
marcheaz` perioada p~n`
la aderarea la Uniunea
European`: ieri acesta
indica faptul c` p~n` la
31 ianuarie 2007 mai sunt

265 de zile. Asta \n vreme
ce ceasul de pe pagina
electronic` a Ministerului
Integr`rii Europene ar`ta
c` mai sunt doar 264 de
zile p~n` s` intr`m \n
Europa. ((GG..DD..))
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Recursul
Romanovilor


