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Scut american
anti-rachet`
deasupra Europei

ZIUA SALVEAZå
CATEDRALA
Campania pornit` de ziarul nostru pen tru \mpiedicarea distrugerii Catedralei
Catolice Sf~ntul Iosif din Bucure[ti a
avut succes dup` 38 de zile de r`zboi
cu autorit`]ile ● Primarul Videanu a
anun]at ieri c` accept` mutarea contro versatei cl`diri Millenium Building \n
alt` loca]ie ● Solu]ia a fost propus` de
arhiepiscopul Ioan Robu care a declarat
c` Biserica Romano-Catolic` va da la
schimb un teren de pe Bulevardul

Coposu ● Se a[teapt` acceptul oficial
al investitorului ● Lan]ul uman din
jurul Catedralei a fost \ntregit ieri de
fostul pre[edinte Emil Constantinescu
● Scandalul privind construc]ia ilegal`
ce punea \n pericol Catedrala a st~rnit
[i reac]ia Vaticanului ● Arhiepiscopul
Robu a mul]umit ziarului ZIUA pentru
solidaritate [i pentru c` a f`cut posibil`
\nfr~ngerea „t`v`lugului \ngrozitor al
banilor!“
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Dan Ciachir
[i „delicatesele
«dezghe]ului»“
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Restructurare
f`r` viitor
\n Guvern
Bush [i Blair
admit gre[elile
din Irak
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s 2,7488 lei e 3,5218 lei
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Opinii

Ne]oiu
se gânde[te s`
renun]e la Dinamo

Stelian TåNASE

Ciuma
Denis BUICAN

Triad` politic`
[i selec]ie multipolar`
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Eugen SIMION

România v`zut`
de o grecoaic` inteligent`
[i afectuoas`

Rapid
face apel
contra rasismului

ßerban ORESCU

Un vot ciudat, incompatibil
cu principiile liberale

P`v`lache l-a
denun]at pe
N`stase la DNA
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Foto: MEDIAFAX

Fostul consilier guvernamental F`nel
P`v`lache sus]ine \ntr-un denun] formulat
la DNA c` ßerban Mih`ilescu i-a cerut,
\n septembrie 2000, din partea lui Adrian
N`stase, o sponsorizare pentru PSD
\n valoare de un miliard

S: Sf. Mucenic Iuliu Veteranul; Sf. Sfin]i]i Mucenic Terapont [i Eladie; Sf. Mucenic Alipie
D: Cuv. Nichita M`rturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sf. Sfin]it Mucenic Eutihie
Audien]a la zi: 194.764 cititori (conform Biroului Român de Audit
al Tirajelor [i serviciului de Internet www.trafic.ro)

Ministrul H`rd`u Branul s-a \ntors
denun]` corup]ia la Familia Regal`
universitar`
Ministrul Educa]iei, Mihail
H`rd`u, a criticat dur, ieri, \n
cadrul unei dezbateri pe
marginea problemelor din
mediul universitar, corup]ia [i
rezisten]a la schimbare a unui
sistem pe care a \ncercat s`-l
reformeze, dar care nu pare
deloc dispus s` se schimbe,
transmite Mediafax. Corup]ia
din sistemul universitar a fost
una dintre problemele ridicate
de ministrul H`rd`u la dezbaterea organizat`, ieri, de Asocia]ia

Na]ional` a Organiza]iilor
Studen]e[ti din România
(ANOSR). „Cunosc cazul unui
profesor din jude]ul Cluj care
cerea bani studen]ilor pentru
a le da note de trecere la examenul s`u“, a spus r`spicat
Mihail H`rd`u, povestind cu
lux de am`nunte o \ntâmplare
\n urma c`reia practica respectivului cadru universitar a devenit
notorie printre studen]i, el fiind
astfel constrâns s` renun]e la
a mai primi mit`. (M.S.)

çntrebarea zilei la www.ziua.ro

Va pierde Steaua
campionatul \n urma
acuza]iilor de rasism?

Curcanii \ngropa]i
DA: 30,74 % de PatiProd
NU: 69,26 % au murit de aviar`
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EDITORIAL

Catedrala aproape salvat`.
R`mâne Pia]a Revolu]iei

C
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Trafican]i sârbi
de arme
captura]i

Director : SORIN ROßCA STåNESCU
Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

ampania ZIUA pentru salvarea
Catedralei catolice Sf~ntul
Iosif a \nregistrat ieri primul
succes: primarul Videanu a anun]at
cu jum`tate de gur` c` s-ar putea
g`si o solu]ie printr-un schimb
de terenuri. Molohul de sticl`
[i o]el de l~ng` Catedral` [i-ar
putea g`si locul \n alt` parte, f`r`
s` mai afecteze un monument
istoric [i un l`ca[ de cult. Dup` ce a ]inut-o langa c` nu are
nimic, dar absolut nimic de a
face cu nenorocirea de l~ng`
Catedral`, primarul Videanu a
r`mas cu gura str~mb` c~nd a
aflat c` tocmai Comisia de Urbanism
pe care o are \n subordine la
Prim`ria General` a acordat dou`
avize cu acela[i num`r de \nregistrare,
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„Tractorul“
r`mâne
pe capul Statului
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SIGURAN¥A CETå¥EANULUI
MAI PRESUS DECÅT SECURITATEA STATULUI
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aceea[i dat` [i acelea[i semn`turi.
Doar indicatorii tehnici difereau
\n aceste avize - printre care coeficientul de utilizare a terenului
avea dou` valori, dintre care una
era \n folosul investitorului. Videanu
a trebuit s` afle de ilegalit`]ile
din Prim`ria lui dintr-un raport
al Inspectoratului de Stat pentru
Construc]ii [i, de[i a primit acest
raport pe 10 mai, nici p~n` \n
ziua de azi nu a reu[it s` investigheze [i s`-i pedepseasc` pe
vinova]ii din propria ograd` de
prim-gospodar al Municipiului.
Ba mai mult, Videanu a trebuit
s` fie chemat la t`blia patului lui
B`sescu, \ntristat teribil de ceea
ce comite cel pe care l-a garantat
pentru Capital`. Pacientul B`sescu
n-a avut lini[te din cauza blocului
de l~ng` Catedrala Sf~ntul Iosif:
la Viena l-a vizitat cardinalul Schonborn, tot pe tema Catedralei. Nici
interven]ia Vaticanului nu a putut
fi ignorat` - de[i nici p~n` \n ziua
de azi nu exist` un r`spuns oficial
pentru Sf~ntul Scaun.
Problema Catedralei Sf~ntul
Iosif a scos la iveal` o problem`

major`: lipsa de respect a autorit`]ilor
fa]` de Biseric` [i fa]` de cet`]eni.
Indiferent de care Biseric` este
vorba. De exemplu Biserica Ortodox`
Rom~n` este luat` peste picior
de Ministerul Afacerilor Externe
care, \n loc s` o sprijine s` recupereze Mo[tenirea Gojdu, cedeaz`
\n mod inexplicabil. Mai r`m~ne
o slab` speran]` c` senatorii
rom~ni vor avea demnitatea
s`pt`m~na viitoare s` se g~ndeasc`
[i la Biserica Ortodox` Rom~n`
\nainte de a vota Ordonan]a Gojdu.
Biserica Catolic` din Rom~nia a
trebuit s` depun` eforturi imense
pentru a-[i putea salva Catedrala
din Bucure[ti de soarta Bisericii
Armene[ti care a cr`pat \n trei
sub presiunea unui bloc de birouri.
În ceea ce prive[te respectul
fa]` de cet`]eni atitudinea primarului
Videanu este c~t se poate de edificatoare. Domnia sa consider` c`
face o imens` favoare bucure[tenilor
doar anun]~nd deocamdat` organizarea
unei dezbateri publice privind
modific`rile pe care inten]ioneaz`
s` le aplice Pie]ei Revolu]iei.
Iar asta c~nd dezbaterea public`

asupra proiectelor majore ar trebui
s` fie obligatorie... Primarul Videanu
nu pare impresionat nici m`car
de faptul c` arhitectul Hurduc
este [i autor al proiectului din
Pia]a Revolu]iei [i pre[edinte al
Comisiei de Urbanism de la
Prim`rie - el centreaz`, el d`
cu capul! ßi colac peste pup`z`,
\n ciudat clam`rilor de transparen]`
total`, nici Videanu nici Hurduc
nu vor s` r`spund` unei \ntreb`ri
foarte simple: ce vor s` fac` \n
cele patru blocuri pe care inten]ioneaz`
s` le planteze \n Pia]a Revolu]iei!
Ini]ial ni[te subordona]i slobozi
de gur` de la Prim`rie (cel
mai probabil sinceri \n inocen]a
lor) au sus]inut c` \n cele patru
blocuri din Pia]a Revolu]iei vor
fi spa]ii pentru birouri [i galerii
comerciale. Cu alte cuvinte: hai
s` scoatem ni[te bani frumo[i
chiar pe locul unde s-a murit
pentru libertate. Sau cel pu]in a[a
mai cred unii.
Scandalul Catedralei a mai
scos la iveal` ceva deosebit de
interesant: presa \nc` nu este
pe de-a \ntregul liber` \n Rom~nia.

ZIUA [i Civic Media au ]inut steagul sus \n chestiunea Catedralei
Sf~ntul Iosif. În rest o lini[te
suspect` - pentru foarte mult`
vreme. Cu foarte pu]ine excep]ii:
au fost c~]iva curajo[i care au
investigat leg`turile de afaceri [i
sursele de bani [i le-au ar`tat
\ntregii lumi. ßi au mai fost al]i
„curajo[i“ care, cu spume la gur`,
au dat telefoane, au c~r~it [i
au g~j~it c` investitorul este de
bun` credin]`. De parc` ar fi fost
pus` la \ndoial` buna credin]`
a cuiva: problema a fost legat`
de modul \n care s-a produs
avizarea proiectului - un proces
ilegal, dup` cum a ar`tat raportul
Inspectoratului de Stat pentru
Construc]ii, publicat pe larg de
ZIUA.
Anun]ul de ieri al primarului
Videanu constituie o victorie a
cet`]enilor informa]i: acordarea de
avize ilegale nu poate legitima
distrugerea monumentelor istorice.
Mai r`m~ne ca bucure[tenii s`
se mobilizeze [i s` apere [i Pia]a
Revolu]iei de cele patru blocuri
pe care vrea s` le planteze Videanu.
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