„Dup` ce a picat la actorie din cauz` c` graseia,
Florian Pitti[ a lucrat ca electrician la Bulandra [i vedea
spectacole de sus, de la lumini“ - Ion CARAMITRU
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Sigur c` o
leg`tur`
direct` \ntre
furtul
intelectual [i
moartea unui
pacient nu se
poate stabili,
\ns` prototipul
intelectualului
parvenit prin
aceste metode
anun]`, \ntr-un
fel, acest risc.
Acum dou` luni, ziarele Gardianul [i ZIUA
au publicat dovezi care arat` c` medicul Ionel
Sinescu a copiat pasaje \ntregi dintr-o lucrare de
specialitate ap`rut` \n America. S`pt`mâna
trecut`, acela[i medic a fost acuzat c` a provocat
moartea Patriarhului Teoctist. Coinciden]`?
Aproape ca o premoni]ie, colegul nostru Dan
Coste a publicat, \n 24 iulie 2007, o sintez` a
acuza]iilor de plagiat din medicina rom=neasc`,
reamintindu-ne c` medicii Ionel Sinescu, Mircea
Beuran, Anca P`tra[cu nu au suportat sanc]iunile
pe care orice cercet`tor din lume ar fi trebuit s`
le suporte. Ultimul intertitlu al articolului se numea
„Avertisment pentru moarte“ [i atr`gea aten]ia c`
aceste cariere medicale, formate ca urmare a
unui furt intelectual, pot omor\ oameni, a[a cum
s-a \nt=mplat cu dr. Doina Dumitrescu, so]ia amiralului
Cico, c`reia i-a murit o pacient` ce venise pentru
un banal lifting facial. {i dumneaei fusese acuzat`
de plagiat de prof. dr. Constantin Ciuce de la UMF
Cluj-Napoca. Sigur c` o leg`tur` direct` \ntre furtul
intelectual [i moartea unui pacient nu se poate
stabili, \ns` prototipul intelectualului parvenit prin
aceste metode anun]`, \ntr-un fel, acest risc. Plagiatorul
are preocuparea major` de a dob=ndi titluri care
s`-i permit` accesul \ntre elitele dintr-un anumit
domeniu. Altfel de ce ar fura lucrarea cuiva, doar
s` se laude c` scrie c`r]i, expun=ndu-se riscului de
a fi f`cut de r=sul lumii? Un cercet`tor adev`rat
nu ar da munca din laborator pentru privilegiul
de a fi \n preajma politicienilor, pe c=nd plagiatorul
d` permanent din coate pentru a-[i g`si sus]in`tori.
Este aproape clasic cazul dr. Anca P`tra[cu din
Craiova, care de mic` prinsese gustul congreselor
politice, fiind prezent` la tribun` chiar al`turi de
Ceau[escu. Ast`zi trage sforile \n PSD, [i i-a dat
concubinului s`u o \mputernicire de reprezentare
chiar [i \n rela]iile cu subalternii! Fostul ginere al
procurorului Panal, zbirul Craiovei \n comunism,
este \n stare s`-l dea \n judecat` [i pe noul
n`scut dac` \ndr`zne[te s-o deranjeze pe dr. P`tra[cu.
M`car acum, c=nd p=n` [i moartea Patriarhului
este b`nuit` a fi fost provocat` de un medic plagiator,
Colegiul medicilor [i Ministerul S`n`t`]ii ar
trebui s` inventarieze urgent acuza]iile de acest
fel [i s` ia m`suri \mpotriva acestor ho]i de elit`.
Logic ar fi ca lumea universitar` s` se debaraseze
singur` de acest balast, numai c` fenomenul plagiatului
este \ngrozitor de extins \n acest mediu, iar solidaritatea
cu plagiatorii dovedi]i este un fel de metod` de
supravie]uire.
Dac` \n literatur` sau filosofie plagiatul nu ucide,
\n medicin` el poate fi oric=nd un suplinitor al
doamnei cu coasa. |n fond, cine este plagiator?
Un ins care \[i cunoa[te posibilit`]ile reduse, dar
care vrea s` fie deasupra tuturor. El vrea mai
\nt=i s` fie doctor, apoi profesor [i, c=nd a prins
gustul parvenirii, v`z=nd c` se poate, vrea s` fie
chiar academician. El nu polemizeaz` cu nimeni,
c`ci s-ar putea face de r=s, ci amenin]` mereu cu
judecata, pe care niciodat` n-o duce la cap`t.
Plagiatorul este personajul ideal pentru creatorii
de scenarii oculte, c`ci el poate fi folosit \n orice
situa]ie, put=nd fi convins prin promisiuni sau
prin [antaj, dou` metode care, \n cazul plagiatorului,
sunt garantate.
Sinescu declar` c` nu [tia cine este medicul
personal al Patriarhului. Chiar dac` se vor g`si
prieteni care s` m` amenin]e c`-mi schimb` cada
cu un du[ confort III, eu spun c` aceast` declara]ie
ascunde ceva mult mai grav. Mi-e team` c`, dac`
vreo ocult`, revoltat` de longevitatea Patriarhului,
a vrut s`-l ajute pe acesta s` ajung` mai repede
la cer, [i-a ales perfect uciga[ul care s` \mplineasc`
porunca. n

=) Cuvioasa Teodora de la Sihla;
Sf. Sfin]it Mucenic Narcis,
Patriarhul Constantinopolului.

cotidian na]ional fondat \n 1930

Cobaii lui Nicol`escu
Program Na]ional de Evaluare a St`rii de S`n`tate:
un experiment electoral pe 22 de milioane de rom=ni
\n care se pr`p`desc 300 de milioane de euro
Ac]iunea „ministrului mor]ii“ nu aduce nimic
nou pentru c` rom=nii asigura]i aveau oricum
dreptul la o consulta]ie [i la un set de analize
gratuite o dat` pe an, \n luna \n care s-au
n`scut " |n plus, aceste analize nu dezv`luie
bolile care secer` rom=nii: cancerul genitourinar [i cel pulmonar, bolile cardiovasculare,
tuberculoza " |n ceea ce prive[te informa]iile
acumulate, [i acestea sunt inutile deoarece
Institutul Na]ional de Statistic` de]ine rapoarte
detaliate referitoare la starea de s`n`tate a
popula]iei " Deputatul PLD Sorin Paveliu
sus]ine c` ideea lui Nicol`escu a ap`rut dintr-o
gre[eal` de calcul a taxei pe viciu " Aceasta
fusese stabilit` la o valoare mai mic` dec=t cea
anterioar`, motiv pentru care T`riceanu ar fi
modificat-o cu pixul " Nicol`escu s-a trezit cu
500 de milioane de euro, pe care s-a g=ndit
s`-i transforme \n capital electoral " Propor]iile
jafului? Numai cu banii cheltui]i pe 22 de
milioane de scrisori s-ar fi putut cump`ra c=te
dou` tomografe pentru fiecare jude] al ]`rii
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Achitarea
lui Antonescu
la |nalta Curte
Curtea Suprem` de Justi]ie va
dezbate peste aproximativ o lun`
recursul privind achitarea unor
crime de r`zboi comise de
mare[alul Ion Antonescu.
Solu]ia instan]ei supreme este a[teptat` de
Guvernele de la Moscova [i Chi[in`u, care
s-au declarat „indignate“ de decizie. n

Sondaj fantom` cu PD \n pr`bu[ire
Un sondaj atribuit „The Gallup
Organization Romania“, dar
neconfirmat de respectivul
institut, a fost distribuit ieri prin
redac]ii, \n document nefiind
precizate datele de contact ale
expeditorului [i nici cele ale
comanditarului cercet`rii.
Datele enigmaticului „sondaj na]ional“, realizat
\n perioada 26-31 iulie 2007, pe un e[antion de 1138
de persoane, cu o marj` de eroare de plus/minus
2,9%, prezint` PD la numai 37%, distan]a dintre
forma]iunea democra]ilor [i principalii competitori,
PSD (22%) [i PNL (17%), mic[or=ndu-se sim]itor.
Tabloul inten]iilor de vot privind alegerile pentru

Parlamentul European (PE) a fost completat cu
PNG - 8%, UDMR - 7%, PRM - 5%, PLD - 2% [i
PIN - 1%. |ntreba]i care echipe li se par cele mai
performante pentru Legislativul european, majoritatea
reponden]ilor ar fi indicat listele PD [i PNL,
cotate fiecare cu c=te 20 de procente. Chestionat`
de ZIUA cu privire la autenticitatea sondajului, Elena
Ciobanu, secretar \n cadrul institutului, ne-a declarat:
„Nu putem confirma. Nu am transmis ast`zi nici
un comunicat. |l publica]i pe riscul dvs“. Amintim
c`, \n urm` cu peste o s`pt`m=n`, un sondaj atribuit
tot Gallup, a fost ini]ial r`sp=ndit pe pia]` f`r` detalii
privind metodologia de cercetare. Perioada rezervat`
anchetei de teren a fost raportat` ulterior: 19-22
iulie 2007. n (O.B.)

120.000
de britanici
la plaj`
Dup` inunda]iile devastatoare,
Marea Britanie a \nregistrat la
sf=r[itul s`pt`m=nii trecute cele
mai mari temperaturi din anul
acesta, mai mari dec=t \n Corfu
sau Gran Canaria. Astfel, la ora
15.00 \n Londra erau 31 de grade
Celsius, \n Birmingham 28, iar
\n Manchester 25. Cu toate acestea,
meteorologii au prezis c` soarele
nu va sta mult pe cer, [i c` va
ploua toat` luna august. Pe
plaja din Bournemouth s-au str=ns
\n week end peste 120.000 de
persoane. n (M. BIC~)

www.ziua.ro

Vor fi scoase pe pia]` dezv`luiri
compromi]`toare privind trecutul
candida]ilor la tronul patriarhal?
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Plagiatul
care ucide

Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

DA: 85 %
NU: 15 %

3,1768 lei
2,2981 lei
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Alba-neagra
cu demisia
Sebastian Vl`descu a anun]at
iar`[i c` renun]` la fotoliul de
secretar de stat de la Finan]e, dar
nu a spus c=nd va face pasul.
Declara]ia liberalului a dat
satisfac]ie PD \n r`zboiul pensiilor.
Acesta [i-a reiterat inten]ia de a p`r`si „la
un moment dat“ Ministerul Economiei [i Finan]elor,
dar nu a anun]at o dat` precis` la care va renun]a
la pozi]ia de demnitar. n

Ion BARBU

