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�Sunt destule alte documente (\n dosarul
Reme[ - n. red) mai tentante dec=t imprimarea

video� - Traian B~SESCU

Curtea de Apel Bucure[ti a res-
pins ieri apelul declarat de Gigi
Becali \n procesul pe care i l-a in-
tentat Oana Pellea pentru c` a fo-
losit f`r` drept imaginea tat`lui ei,
men]in=nd sentin]a instan]ei in-
ferioare, care \l obliga pe acesta
s` pl`teasc` actri]ei 350 de
milioane de lei vechi. 

Instan]a l-a mai obligat pe Becali la plata
unor cheltuieli de judecat` \n valoare de 2000 de
lei. Decizia Cur]ii poate fi atacat` cu recurs la
instan]a suprem`. Oana Pellea i-a chemat \n ju-

decat`, \n solidar, pe Gigi Becali [i Partidul Noua
Genera]ie pe motiv c`, \n timpul campaniei elec-
torale, ar fi utilizat imaginea tat`lui ei, difuz=nd f`r`
drept, la televiziuni, un videoclip. Ca desp`gubire,
Oana Pellea i-a cerut lui Becali dou` miliarde de
lei vechi. |nainte de pronun]area sentin]ei instan]ei
inferioare, audiat ca martor, regizorul Sergiu Nicolaescu
a declarat c` nu i-a fost cerut niciodat` acordul
pentru folosirea imaginii actorului Amza Pellea \n
rolul lui Mihai Viteazul. Nicolaescu a declarat c`
l-a informat pe Becali c`, dac` dore[te s`
cumpere filmul, trebuie s` se adreseze Centrului
Na]ional de Cinematografie. n ((AAnnddrreeii GGHHIICCIIUU{{CC~~))
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Sf. Ioan Gur` 
de aur 
la Cuvioasa
Parascheva

M=na st=ng` a Sf. Ioan Gur` de
Aur va fi purtat` \n procesiune
pe str`zile Ia[iului al`turi de
moa[tele Sfintei Parascheva.
Peste un milion de pelerini sunt
a[tepta]i la Ia[i.

O delega]ie a Bisericii Ortodoxe din Grecia,
condus` de mitropolitul de Stagona [i Meteora,
Serafim, care a adus racla cu moa[tele Sf.
Ioan Gur` de Aur, a ajuns ieri la Ia[i la bor-
dul unei curse charter. n

3,3295 llei

2,3436 llei
Demisioneaz` Reme[?

Vine frigul

Centrul Operativ pentru Situa]ii de
Urgen]` din cadrul Ministerului
Mediului [i Dezvolt`rii Durabile a
transmis ieri o aten]ionare
meteorologic` Cod Galben pentru
cele 42 de jude]e ale ]`rii. 

|n intervalul 13 octombrie ora 12.00 � 15
octombrie ora 09.00, vremea se va r`ci accentuat,
iar valorile de temperatur` vor fi cu 8-10 grade sub
cele normale pentru aceast` perioad`, coborând pe
alocuri pân` la -6 ºC. |n jum t̀atea nordic` a Moldovei,
precipita]iile vor fi [i sub form` de lapovi]` [i
ninsoare, iar la munte vor predomina ninsorile. V=n-
tul va prezenta intensific`ri \n toate regiunile. |n
zona de munte, viteza v=ntului va dep`[i 100 km/h
[i va ninge viscolit. n
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Pasajul R`zoare,
\n buzunarul 
lui Videanu

Investi]iile municipalit`]ii
Bucure[tilor sporesc veniturile
personale ale primarului general. 

Prim`ria va cheltui 1,2 miliarde de euro
pentru construirea a 14 pasaje rutiere. Construirea
unui pasaj \n zona R`zoare cre[te valoarea
terenurilor din jur, printre acestea afl=ndu-se [i
cel scos la v=nzare de primarul general. n
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Daniel Morar, \ncerc=nd s` se sustrag` r`spunderii
pentru o fapt` de o gravitate extrem`, l-a dat \n
primire pe Traian B`sescu. Indic=ndu-l, indirect,
drept surs` a devoal`rii publice a filmului a[a-zis
incriminator care \i are drept protagoni[ti pe Reme[
[i Mure[an. Str=ns cu u[a de Robert Turcescu [i
neg=nd, cu \nver[unare, teza conform c`reia procurorul
de caz ori el \nsu[i ar fi asigurat scurgerea docu-
mentului c`tre TVR, [eful DNA, \n mod explicit,
a ar`tat c` respectivul material a ajuns la Cotroceni.
Conform unei reguli simple, dac` porc`ria nu a
fost montat` de procurori, \n mod obligatoriu
vinovatul trebuie c`utat la Cotroceni. La cel mai
\nalt nivel. 

Punerea \n circula]ie a unor materiale considerate
probe se pedepse[te penal. {i nu \nt=mpl`tor. Legea
interzice \n mod expres o asemenea practic`. Cel
pu]in din dou` motive. Devoalarea informa]iilor este
riscant` pentru succesul anchetei \n sine, put=nd
periclita munca procurorului. Pe de alt` parte, p=n`
c=nd informa]iile respective nu se transform` \n
probe concludente, adic` judiciare, [i nu sunt
consemnate \ntr-un rechizitoriu trimis instan]ei dup`
prezentarea acestuia presupusului f`ptuitor, punerea
lor \n circula]ie public` duce la \nc`lcarea prezum]iei
de nevinov`]ie. La punerea la st=lpul infamiei a
unor persoane care pot fi inocente. La terfelirea
onoarei acestora. A imaginii lor publice. |n prima
ipotez`, dac` urm`ritul este cu adev`rat vinovat,
scap` fiindc` s-au \nc`lcat procedurile. A[adar, legea
protejeaz` at=t buna desf`[urare a anchetei, c=t
[i drepturile elementare ale cet`]eanului. Este motivul
pentru care, atunci c=nd ea este \nc`lcat`, indiferent
de cine, pedepsele sunt severe. |n condi]iile \n care
pre[edintele tace m=lc, nu ne r`m=ne dec=t s`-i
d`m dreptate lui Daniel Morar. A[adar, scurgerea
s-a produs de la Cotroceni, via TVR. 

Ce c`uta filmul difuzat miercuri de televiziunea
public` la Cotroceni? Sub ce motiv a fost trimis
acolo de c`tre Daniel Morar? {i mai ales cui?
{tim c` a[a-zisa prob` contra lui Reme[ [i Mure[an
a fost \nregistrat` \n ultima s`pt`m=n` a lunii trecute.
De atunci [i p=n` ieri, comisia constituit` pentru
a decide dac` anumi]i demnitari trebuie sau nu
pu[i sub anchet` nu s-a mai \ntrunit. O dat` pentru
c` activitatea ei a fost suspendat` prin \nt=mpinarea
f`cut` de ministrul Chiuariu, conform c`reia mai
mul]i membri ai comisiei se aflau \n conflict de
interese. |n al doilea r=nd, comisia a fost pur [i
simplu desfiin]at` prin ordonan]a de urgen]` a
Guvernului. Ca atare, destinatarul filmului nu putea
fi o comisie fantom` de la Cotroceni. Dar \n absen]a
ei, cine? R`spunsul la aceast` \ntrebare clarific`
multe dintre enigmele trecutului recent. Moda tele-
anchetelor, a devoal`rii unor informa]ii din dosa-
re \nc` ne\nchise, nesolu]ionate printr-un rechizitoriu,
a fost lansat` de Traian B`sescu. Uit=ndu-se prin
informa]iile pe care, \n calitate de [ef al statului,
le primea la Cotroceni, pre[edintele a \nc`lcat repetat
nu numai regula jocului, ci [i legea. Difuz=nd pe
pia]`, prin intermediul unor mercenari de pres`,
informa]ii reale sau contraf̀ cute \n scopul compromiterii
unor persoane considerate adversare. Printr-un
fel de execu]ii rituale. Uneori, B`sescu a utilizat,
chiar \n mod direct, prin interven]iile sale, asemenea
informa]ii. 

De aceast` dat ,̀ e limpede c` devoalarea provine
de la B`sescu. Care ar trebui s` [i r`spund` \n
fa]a legii. Iar Daniel Morar este la fel de vinovat.
Pentru c` [i el a \nc`lcat legea, atunci c=nd i-a
trimis asemenea documente pre[edintelui. Care
nu are dreptul constitu]ional de a-[i b`ga nasul
\n dosarele penale. C=t despre televiziunea care
este public`, adic` pe banii no[tri, ea nu avea
sub nici o form` dreptul s` participe la o manipulare
evident`, care are la origine o fapt` ilegal`. Chiar
dac` fapta este a [efului statului. n

Director: SORIN RO{CA STåNESCU Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI cotidian na]ional fondat \n 1930

Sursa 
[i dovada
Sorin RO{CA ST~NESCU

Suspectul nr. 1
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Uit=ndu-se
prin infor-
ma]iile pe
care, \n
calitate de
[ef al
statului, le
primea la
Cotroceni,
pre[edintele
a \nc`lcat
repetat nu
numai regula
jocului, ci [i
legea. 

Pre[edintele a declarat, ieri diminea]`, c` el este �suspectul
de serviciu� pentru \ntreaga clas` politic` " Seara, a spus c`
probele au ajuns direct \n seiful s`u preziden]ial [i c` nu el
este cel care le-a furnizat " {i Daniel Morar declarase c`
probele nu au plecat de la DNA " El a ad`ugat c` procurorii
nu aveau nici un interes s`-[i compromit` ancheta " {eful
DNA nu a exclus ca imaginile s` fi provenit de la Pre[edin]ie 
" Morar d` vina pe subalternii s`i pentru mersul anchetei 
" Procurorii Claudiu Dumitrescu [i Lucian Papici au avut posi-
bilitatea legal` s`-l perchezi]ioneze [i s`-l aresteze pe Re-
me[, dar, inexplicabil, nu au f`cut-o " S-a preferat specta-
colul mediatic, o lovitur` politic` pentru B`sescu, \n locul
Justi]iei " Rezultatul a fost imediat: Reme[ a demisionat "
CSM a declan[at o anchet` pentru a da de urma scurgerilor
de informa]ii " Directorul TVR Alexandru Sassu o acuz` pe
Rodica Culcer de \nc`lcarea legii " {efa departamentului [tiri
declar` c` totul a fost legal [i spune c` TVR practic` cenzura
" CNA a sesizat Parchetul General cu privire la \nc`lcarea
drepturilor omului [i a Codului de procedur` penal` 

PE a adoptat 
raportul 
Severin-Lamassoure
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