„La Kiseleff deja nu mai am loc s` parchez ma[ina c` au
ap`rut to]i care, trei ani de zile, erau ba cu PD-ul, ba cu
PNL-ul [i acum \[i preg`tesc carnetul de partid, o dau pe
partea ailalt`.“ - Mircea GEOAN~, pre[edintele PSD
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Vina
de a fi idiot
sau
incompetent
este
considerat`
ca inexistent`.
C` de-aia
te pune
partidul
ministru
[i te valideaz`
h`h`ind
Pre[edintele...
Episodul scris la Academia di Romania de c`tre
Costic` Argint \n analele diploma]iei rom=ne[ti este
memorabil pentru str`lucita carier` de gafe a
ministrului nostru de Externe. {i nu numai.
Costic` Argint este v=rful, dintr-odat` expus
la vedere, pentru motive pe c=t de ciudate, pe
at=t de obscure, al unei situa]ii pe care oficialii
Rom=niei post-revolu]ionare au \ncercat s-o ascund`
sub pre[ul demnit`]ii na]ionale, cu grija gospodinei
lene[e [i u[or z`lude. Adev`rata problem`, cea mai
grav` dintre toate, este c`, din c=te [tim bine noi
- [i cu at=t mai bine o [tiu organele competente
- Costic` Argint este doar unul dintre mul]ii infractori
rom=ni care au cerut [i au [i ob]inut extrem de
u[or statutul de refugiat politic. Au fost b`ie]ii
de[tep]i [i bine informa]i care s-au dus la
diferitele ministere de Externe s` se pl=ng` de
condi]iile dramatice dintr-o Rom=nie poli]ieneasc`
[i \nc`lc`toare de drepturi ale omului, cu at=t
mai mult dac` f`ceau parte din minoritatea
rrom`. Legenda a prins pentru c`, din ]ar`, abundau
relat`rile despre modul inuman \n care autorit`]ile
tratau comunit`]ile rroma, iar rapoartele comandate
de Comisia European` [i realizate de speciali[tii
rom=ni de la Open Society a domnului Soros ar`tau,
an dup` an, c=t de tragic` e nep`sarea administra]iei
rom=ne[ti \n a trata corespunz`tor [i european
problema. Drept care a fost crezut` povestea „victimei“
Costic` Argint. A fost crezut` povestea „victimei
inocente“ Gregorian Bivolaru. {i c=]i al]ii, primi]i
orbe[te de autorit`]i precum cele ale Italiei sau
Suediei?
Sunt foarte mul]i. |i pute]i \nt=lni oriunde \n
Europa, fie la nivelul superior al lui nea Costic`,
sau la cel al osta[ului de baz`, ghemuit la col]ul
str`zii [i cer[ind \n calitatea sa, susurat` la nesfâr[it
\n oricare dintre limbile oficiale ale UE, de refugiat
politic de Rom=nia... Buliba[a Costic` \nsu[i recunoa[te
c` autorit`]ile rom=ne \l cunosc foarte bine [i c`,
la acest nivel, nu are probleme. C` exist` un mandat
interna]ional de urm`rire, asta-i pentru pro[ti, pentru
impresionarea opiniei publice care trebuie s`
vad` c` autorit`]ile se \ndoaie de munc` \n sprijinul
cet`]eanului. Dar, \n realitate, acelea[i autorit`]i,
reprezentate cu gra]ie la Roma pe banii contribuabilului,
\l primesc cu respect [i considera]iune pe infractor,
\n cealalt` calitate a sa, de reprezentant autorizat
al rromilor rom=ni din Italia. {eful lui Mailat,
cum ar veni. {i, \n prezen]a acelora[i diploma]i
fie idio]i, fie corup]i, are loc scena suprarealist`
\n care un infractor de drept comun \i comunic`
ministrului de Externe al ]`rii sale c` binevoie[te
s`-l ierte pentru gogom`niile spuse. Dar nea Costic`
nu venise oricum. Prudent, anun]ase [i poli]ia italian`
c` e posibil s` fie r`pit de autorit`]ile criminale
ale Rom=niei [i, ca atare, dac` lipsea mai mult
de dou` ore, s` intre \n ambasad` [i s`-l ia cu
for]a [i s`-l readuc` \n bra]ele lumii libere.
Dincolo de ignorarea micului am`nunt c`
Academia di Romania este teritoriu rom=nesc,
beneficiind de acelea[i prevederi de extra-teritorialitate
pe care le are un sediu diplomatic, afirma]ia buliba[ei
este mai mult dec=t elocvent`. El a transferat
protocolul de securitate aplicat la orice \nt=lnire
\n condi]ii ostile \ntre grupuri de mafio]i la un
eveniment la care participau diploma]i, demnitari
rom=ni, SPP, SIE, MIRA, m` rog, toate serviciile
[i agen]ile pe care le pl`tim drept \nalt profesioniste.
Organisme conduse de un [ir de demnitari care,
ei [i nu nea Costic`, ar trebui s` fie pu[i \n urm`rire
de INTERPOL. Numai c` vina de a fi idiot sau
incompetent este considerat` ca inexistent`. C` deaia te pune partidul ministru [i te valideaz` h`h`ind
Pre[edintele... n
S: Sf. Apostoli: Rodion, Olimp, Erast
[i Sosipatru; Sf. Mucenic Orest.
D: Sf. Mucenici: Mina, Victor [i Vichentie;
Sf. Muceni]` [tefanida; Cuv. Teodor Studitul.
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Parlamentul European dezbate luni decretul italian
de expluzare a rom=nilor. Ministerul de Externe nu a fost
\n stare, nici p=n` acum, s` formuleze vreo pozi]ie oficial`
De la izbucnirea crizei, Adrian Cioroianu nu s-a
f`cut remarcat dec=t printr-o declara]ie de factur`
fascist` pentru care a fost iertat de Costic` Argint,
un ]igan urm`rit interna]ional azilant politic \n Italia
" Centrul Wiesenthal nu e mul]umit cu scuze [i
cere demiterea lui Cioroianu " Guvernul a alc`tuit
o comisie format` din speciali[ti de la Externe,
Interne [i Justi]iei care caut` un r`spuns la
Decretul-lege al Executivului de la Roma " Juri[tii
italieni l-au declarat deja neconstitu]ional, \n timp
ce diploma]ii lui Cioroianu n-au articulat nici un
comentariu " Pre[edintele Comisiei pentru
Problemele Imigra]iei din Parlamentul italian,
Sandro Gozi, a declarat pentru ziarului ZIUA c`
dezbaterile de la Strasbourg nu vor influen]a votul
de la Roma " Europarlamentarul Adrian Severin a
ini]iat discu]ii \n grupul sociali[tilor europeni
pentru ca „Rom=nia s` nu devin` Siberia UE sau
ghettoul romilor“ " Pre[edintele Comisiei
Europene sprijin` legea semnat` de Prodi
" Arest`rile de rom=ni continu` \n Italia
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Mini[trii Interpol

cotidian na]ional fondat \n 1930
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"eveniment

Sorin Mi[coci a ajuns
cameramanul Pre[edin]iei

Summitul
Cinciului Caspic
de la Teheran
La Teheran, a avut loc reuniunea
la nivel \nalt a ]`rilor riverane
M`rii Caspice.
Summitul a contribuit la consolidarea alian]ei
dintre Rusia, Iran, Kazahstan, Turkmenistan [i
Azerbaidjan. n

Sorin Mi[coci, unul dintre cei trei
jurnali[ti rom=ni r`pi]i \n Irak [i
operator la TVR, va fi, \ncep=nd
de luni cameramanul principal al
pre[edintelui Traian B`sescu,
potrivit unor surse din
televiziunea public`, citate de
Mediafax.
Sorin Mi[coci a confirmat noua
pozi]ie la Administra]ia
Preziden]ial`, declar=nd c` va fi
„o deta[are“ de pe postul de la
TVR la Pre[edin]ie, „probabil pe
perioada mandatului
pre[edintelui Traian B`sescu“.

Fals la Tantum

El \l va \nlocui pe Romeo Stancu, ce ocupa
aceast` pozi]ie de la \nceputul mandatului
pre[edintelui B`sescu.
Reprezentan]i ai TVR au declarat c` deta[area
lui Sorin Mi[coci la Pre[edin]ie este rezultatul
unor dialoguri \ntre acesta, Administra]ia
Preziden]ial` [i fostul cameraman, Romeo
Stancu.
Discu]iile nu s-au purtat direct \ntre [eful
statului [i pre[edintele-director general al
SRTv, Alexandru Sassu, deta[area f`c=ndu-se din
dorin]a Pre[edin]iei [i a lui Mi[coci. n (A.H.)

Romani Criss
cheam` la anarhie
\n Bucure[ti
Sub pretextul unui mar[ anti-discriminare Centrul Romilor pentru Interven]ie
Social` [i Studii - Romani Criss se
\nso]e[te ast`zi cu o a[a zis` „re]ea
informal` de grupuri“ care \[i propune
s` preia prin mimetism formele de lupt`
stradale ale extremei st=ngi europene.
Grupul este format din organiza]ii de tip re]elar specifice
a[a numitului curent interna]ionalist „new-age“ aflat sub
supravegherea serviciilor de informa]ii din mai multe ]`ri
occdientale. Printre acestea: Asocia]ia Aqvarius, Indymedia
Romania [i Asocia]ia Romani Criss. Indymedia, care pare
s` fie organizatorul principal, este promovatoare a curentelor
de extrem` st=ng` care \ncurajeaz` anarhia, evident, mai
ales \n statele NATO. Afi[ul, de altfel, este relevat: „Egalitate“
cu pumnul, simbolul neocomunismului european. Imboldul
de pe afi[ spune multe: „s` v` acoperi]i fa]a“! n (D.E.)

www.ziua.ro

S-a \nt`rit stânga italian` DA: 77,65%
pe spinarea României? NU: 22,35%
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3,4112 lei
2,3215 lei

|n farmaciile din Rom=nia se
poate cump`ra f`r` probleme un
medicament al c`rui termen de
valabilitate a fost modificat ilegal
De cur=nd, ZIUA a dezv`luit faptul c` \n
Rom=nia se comercializeaz`, la liber, un medicament
extrem de periculos care este interzis \n mai
multe ]`ri din Uniunea European`, dar [i \n
Statele Unite sau Canada. Este vorba despre
Aulin, des folosit din cauza efectelor sale
imediate. Acesta nu este \ns` singurul medicament
cu probleme care este v=ndut pe pia]a din
Rom=nia. n

Ion BARBU

