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Tip`rit \n dou` edi]ii

Serie nou` • Anul XIII • NR. 3692

MAFIILE LOCALE

Poli]i[tii, procurorii [i judec`torii corup]i
au creat \n Rom~nia un sistem al clanurilor
care comit crime f`r` frica legii ● Mafio]ii care taie [i sp~nzur` \n afara Capitalei recurg la orice metode pentru a
umfla buzunarele lor, ale magistra]ilor
corup]i [i ale politicienilor care-i protejeaz`
● Numele unora dintre cei implica]i au
ajuns pe masa pre[edintelui B`sescu
● ZIUA v` prezint` c~teva cazuri cutremur`toare care s-au \nt~mplat la Suceava,
Bac`u, C`l`ra[i [i Ploie[ti ● Muritori
de r ~nd c `lca]i c u b uldozerul p e
r`spunderea primarului PSD, procurori
care au cerut [pag` benzin`rii, medici
de penitenciar care-[i \ncurajeaz` pacien]ii
cu expresia „oamenii mai mor“, topoare

puse la g~t ● Acest tablou reiese din
declara]iile pe care oameni dispera]i
le-au trimis la CSM, la Pre[edin]ia Rom~niei, la Parchetul General, la MAI
● Traian Halip a fost pedepsit de mafia
sucevean` pentru c` a \ncercat s` dea
la iveal` corup]ia din Justi]ia local`
● Mafio]ii b`c`uani au recurs la incendieri,
[antaje, t~lh`rie, furt calificat, distrugeri,
licita]ii trucate, otr`viri de animale,
sechestrare de persoane [i tortur` pentru
a-l convinge pe Lioliu Enache s` nu
aduc` un investitor britanic ● Cazul a
ajuns \n aten]ia Ambasadei Marii Britanii
● Gheorghe Tudosea a fost c`lcat cu
buldozerul pentru c` a \ncercat s` denun]e
alian]a dintre locotenen]ii senatorului

PSD T`r`cil`, Constantin Tudor [i Mihai
Arbagic, [i mafio]ii locali ● „¥i-ai
permis s` ceri demisia domnului prefect
Tudor Constantin [i a domnului Arbagic
Mihai?“, i-a spus judec`toarea Gabriela
T`nase [i l-a amendat cu cinci milioane
pe cel care a stat 150 de zile \n spital
● Niculae T`nase declar` c` procurorul
Balica din Parchetul Ploie[ti l-a arestat
pentru c` nu a vrut s`-i dea o sta]ie Peco
● Calvarul a continuat [i \n penitenciar
unde „comisarul Constantin voia bani“
pentru a-l scoate din pu[c`rie, iar doctorul
Popovici pentru a nu-l l`sa s` moar`
● Mafiile locale lucreaz` lini[tite [i sub
PSD [i sub Alian]a DA
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Dominoul
din Orientul
Apropiat
Iu[cenko
\ntre anticipate
[i rusificare
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Congresul SUA
critic` Justi]ia
de la Bucure[ti

Ovidiu Tender
din nou
la Curtea de Apel
Jocurile
de noroc
interzise la TV
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Ru[ii
ne scumpesc
gazele

Opinii

Ion Bogdan LEFTER

România, francofonia,
Uniunea European`,
globalizarea
ßerban ORESCU

Siguran]a cet`]eanului
este mai important` decât
a statului.... Cui servesc
agen]ii acoperi]i?
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Tinerii
seropozitivi sunt
discrimina]i

Gabriel ANDREESCU

Vinov`]ia celor ataca]i
Varujan VOSGANIAN

România - sponsor
al Uniunii Europene?

Gigacaloria loco SRI avea ofi]eri de pres`
Fidel
\nc` din 2001
Castro:
„Am
un moral
perfect“ Pilo]ii Poli]iei
s-au \mbog`]it
din inunda]ii
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Gigacaloria va fi mai scump`, \n medie,
cu 15-20%, dup` ce ieri Guvernul a aprobat
introducerea pre]urilor locale de referin]`
● Bucure[ti, Oradea, Bra[ov [i Ia[i
sunt printre ora[ele unde gigacaloria
ar putea s` fie ceva mai ieftin`
decât în restul ]`rii
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ZIUA a ajuns la un schimb de note oficiale din 2001, dintre deputatul
de atunci Damian Bruda[cu, fost secretar al Comisiei de Politic` Extern`,
[i Radu Timofte (foto), directorul Serviciului Rom~n de Informa]ii

Cuvio[ii Isachie, Dalmat [i Faust; Sf. Salomeea Mironosi]a
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çntrebarea zilei la www.ziua.ro

DA: 40,72% Patriciu ridic`
excep]ii
NU: 59,28% la Parchet
Cu vocile curate!

Este normal ca serviciile
secrete s` aib` ofi]eri
acoperi]i infiltra]i \n redac]ii?
Bogdan COMARONI

O

fi fost ea bun` politica
de p~n` acum a ziarului
de a nu r`spunde atacurilor
sub centur` din partea breslei
cu referire la scandalul „Turn`torii
de la ZIUA“, dar deja se \ngroa[`
gluma. Iar cititorii ar putea r`m~ne cu impresia c` ziari[tii
de la „Evenimentul zilei“ sau „Cotidianul“ sunt un soi aparte de
porumbei ai p`cii, imacula]i,
judec`tori absolu]i ai tuturor
lucrurilor [tiute [i ne[tiute. Nu
trece ziua, c` ziari[tii cu pricina,
personaje pirandellice \n c`utarea
unui autor, pac!, mai g`sesc
un „turn`tor“ la ziarul nostru.
Dac` am prelungi t`cerea, s-ar
putea deduce c` ZIUA e un
ziar de turn`tori ai Securit`]ii,
descoperi]i peste noapte de

„Evenimentul zilei“ sau de „Cotidianul“, ceea ce cu des`v~r[ire
fals. Tocmai de aceea este cazul
s` ne cobor~m la genunchiul
broa[tei, la nivelul de unde se
produc atacurile. În realitate,
scopul ac]iunii de denigrare e cu
totul altul. Nu \ntotdeauna dac`
strigi „Ho]ii!“ po]i abate aten]ia
opiniei publice. Cum, de asemenea,
sunt convins c` ac]iunea de
verificare a ziari[tilor, odat` pornit`,
nu mai poate fi oprit`, cu at~t
mai pu]in prin articole de pres`
\n[el`toare, menite s` satisfac`
presupunerile c~torva coafeze [i
p`rerile unor pi]ifelnici de cafenea.
În primul r~nd, opera]iunea
„Voci curate“, care presupune
verificarea formatorilor de opinie
din pres` de c`tre CNSAS, a fost
ini]iat` de ziarul ZIUA, la o
idee a asocia]iei Civic Media. Publicarea de c`tre ZIUA a unei
lungi liste de jurnali[ti ce trebuie
verifica]i era firesc s` deranjeze
pe mul]i \mpricina]i. De altfel,
imediat, au ap`rut reac]ii vehemente,
declara]ii contra demersului nostru
jurnalistic. ßi pentru c` acest demers trebuia s` fie mai presus
de orice b`nuial`, conducerea
ziarului a decis s` publice declara]ii
pe propria r`spundere a ziari[tilor
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de la ZIUA, dac` au colaborat
sau nu cu poli]ia politic` a lui
Ceau[escu, \n plus, dac` mai
colaboreaz` sau nu cu vreun
serviciu secret actual. Este momentul s` preciz`m c` nu „Evenimentul
zilei“ [i „Cotidianul“ au descoperit
„turn`tori“ \n redac]ia ZIUA.
Dimpotriv`, redactorul-[ef Adrian
P`tru[c` [i redactorul Valentin
Hossu-Longin au recunoscut
din proprie ini]iativ` c` au semnat
angajamente cu Securitatea. Primul,
pe c~nd avea 18 ani [i c~nta
rock \ntr-o forma]ie, a fost amenin]at
de un securist c` dac` nu semneaz`
angajamentul nu va intra la facultate.
De fric`, a semnat. Dar n-a turnat
niciodat` pe ni meni, a refuzat,
apoi, s` colaboreze \n orice form`
cu securistul. ßi ast`zi \[i regret`
momentul de la[itate. Care este
problema lui personal`. Al doilea
a semnat angajamentul [i a dat
informa]ii despre c~]iva membri
ai diasporei din Canada c`rora
oricum li se rupea de Ceau[escu
[i de bancurile pe care le-au
spus. C~t despre Sorin Ro[ca
St`nescu, cazul lui este arhicunoscut.
A te \mp`una c` l-ai prins pe
Ro[ca St`nescu c` a fost colaborator
al Securit`]ii este identic cu a te
l`uda c` ai inventat gaura de

la macaroan`. C~t despre Dan
Ciachir, colaborator al ziarului
nostru, \ntr-adev`r, declara]ia lui
a fost consemnat` de „Cotidianul“,
nu de ZIUA. Ciachir, dac` se
poate spune a[a, „turna“, \n
studen]ie, en-gros, ni[te scriitori
str`ini, pentru ni[te ]ig`ri Philip
Morris, en-detail. Adic`, vax! Nici
unul n-a f`cut poli]ie politic`.
Nimeni n-a avut de suferit de pe
urma inform`rilor lor. Probabil
c` dac` n-ar fi recunoscut, de la
CNSAS nici n-am fi aflat niciodat` c` ei au semnat angajamente,
c`ci Colegiul d` publicit`]ii
doar numele acelora care au
colaborat cu Securitatea ca poli]ie
politic`. To]i regret` acum faptele
din tinere]e, dar asta nu-i \nc`lze[te
cu nimic pe cititorii no[tri. Mai
mult dec~t a recunoa[te nu pot
s` fac`. Noi, \n schimb, ne putem
uita \n ochii lor.
Este discutabil c` ziarul
„Cotidianul“ public` editorialul
de ieri al lui Liviu Avram, care
se autodenun]` c` informa]iile
date de el au contribuit la demascarea lui Carol Sebastian, fost
redactor-[ef al publica]iei. Întrebarea
este, \ns`, cu ce ar fi mai l`udabil`
fapta lui Avram \n ochii celor de
la „Cotidianul“ dec~t spovedania
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EDITORIAL

ziari[tilor de la ZIUA? Din punctul
meu de vedere ceea ce a f`cut
Avram este dezgust`tor, turn~ndu[i fostul [ef, \n vreme ce recunoa[terea public` a unei gre[eli
din tinere]e, f`cut` de Ro[ca
St`nescu, P`tru[c`, Hossu-Longin
[i Ciachir mi se pare un fapt
mai mult dec~t onorabil.
La ZIUA, problema e rezolvat`!
Am aflat cine, ce [i de ce?! Avem
vocile curate de spovedania pe
care am f`cut-o \n fa]a cititorilor.
Ar fi bine dac` exemplul nostru
ar fi urmat [i de celelalte redac]ii.
Dac`, dup` ce s-ar autoverifica,
ziari[tii de la celelalte publica]ii
ar ajunge la concluzia c` n-au
avut un „turn`tor“ nici de leac
\n redac]ie, atunci s` ia piatra
[i s` o arunce. Dar p~n` atunci
ar trebui s` se \ntrebe de ce-i
pun [efii lor s` atace ZIUA?
Nu cumva, ace[ti [efi, parte
din ei, sunt „p`c`tosul care strig`
p`c`tosul!“. O ac]iune menit` s`
descurajeze ZIUA s`-[i continuie
demersul. S` renun]e s` tot cear`
la CNSAS listele cu ziari[tii
Securit`]ii. Din p`cate, n-avem
cum s` fim descuraja]i, n-avem
cum s` fim opri]i. Pentru simplul
motiv c` noi am spus adev`rul.
Iar adev`rul ne-a eliberat!
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