
La]ul de g=tul
presei

Am o obsesie, c` b`ie]ii
a[tia mul]i, foarte h`mesi]i,
care au pus m=na pe 
putere, vor s` fure \ntr-o
lini[te c=t mai deplin`.
Pesedi[tii [i pedeli[tii
proasp`t instala]i \n fotoliile
statului, de la cel mai
insignifiant inspector [colar
p=n` la cel mai abil secretar
de stat ar vrea ca ziari[tii s`
nu-[i mai bage nasul \n
treburile lor murdare.
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C`t`lin Florin]iu V~RZARU

ZIUA solicit` dezbaterea \n [edin]` 
public` a normelor privind legea 
intercept`rilor � Ziarul nostru \i cere 
ministrului Comunica]iilor, Gabriel Sandu 
(foto), s` aplice Legea 52 privind 
transparen]a actului de guvernare [i s` 
contribuie la democratizarea acestui act 
normativ � ZIUA a depus o sesizare 
[i la Avocatul Poporului, de atacare la 
Curtea Constitu]ional` a Legii 298/2008 
� Dezbaterea public` pe marginea 
acestor norme este imperios necesar` 
deoarece ele creeaz` cadrul ac]iunilor 
legale de Poli]ie Politic` 
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Topul
con]opi[tilor

|n institu]iile finan]ate integral
de la bugetul de stat, cheltuielile
lunare cu salariile, calculate ca
medie pe persoan`, dar f`r` a
include sporurile, s-au situat, \n
perioada ianuarie-noiembrie 2008,
de la 9926 lei la |nalta Curte
de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ), la
1693 de lei la Consiliul Economic
[i Social (CES).

Potrivit unui document gu -
vernamental, dup` ICCJ, pe locul
al doilea se afl` angaja]ii CSM, cu
o medie salarial` lunar` de 9706
lei, urma]i de cei ai Consiliului
Concuren]ei, cu 8585 lei [i de cei
ai Cur]ii Constitu]ionale - 8321 lei,
transmite Mediafax. |n topul celor
mai mici salarii, dup` CES, se afl`
Ministerul Economiei [i Finan]elor
cu 2279 lei, Ministerul S`n`t`]ii
cu 2334 lei, Ministerul Mediului
- 2487 lei [i Ministerul Educa]iei
- 2556 lei. Documentul men]ioneaz`
o medie a cheltuielilor salariale
lunare de 3449 lei. (F.B.) 

EVENIMENT 2

Nu exist` control parlamentar, tehnic sau
de alt` natur` � Nimeni nu verific` softurile
[i echipamentele cu care se fac
intercept`rile telefoanelor, ale email-urilor
sau SMS-urilor � Personalul care stocheaz`
datele nu are certificat ORNISS, de[i
lucreaz` cu date secrete, [i nici CNSAS,
ceea ce \nseamn` c` pot fi [i securi[ti 

� Capitolul „tehnicitate“ cuprinde doar 88
de cuvinte, l`s=nd loc multor abuzuri 
� Dac` un virus ar p`trunde \n sistemul de
interceptare [i-ar scrie o convorbire
ipotetic` \ntre Emil Boc [i Nu]u C`m`taru,
probele manipulate ar putea fi folosite \n
instan]` f`r` nicio problem` � |n normele
de aplicare nu este descris softul utilizat

pentru stocarea datelor [i nici cum se
avizeaz` acesta � |n SUA exist` o
subcomisie a Senatului care selecteaz`
firma ce face auditul acestor softuri � ZIUA
mai solicit` MCSI, \n baza Legii 544/2001,
numele persoanelor care au \ntocmit [i
avizat normele de aplicare, pentru a verifica
dac` ace[tia nu cumva sunt securi[ti

Doica, nemuritorul
de la Finan]e

JOI, 29 IANUARIE 2009

„Nu sunt singurul lider PSD pe care Hrebenciuc l-a prins 
ocupat cu munca pentru partid [i i-a copt-o“ - Miron MITREA

P`pu[arii 
crizei mondiale
Ziarul „The Guardian“ 
a realizat un top ce cuprinde
numele celor 25 de personaje
aflate \n spatele crizei
financiare mondiale, 
cea mai grav` de la 
Marea Depresie, din 
anii ‘30  din SUA. 
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= Aducerea moa[telor 

Sf. Ier. Mc. Igna]ie Teoforul
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ACTUALITATE 5

SOCIAL 6
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Discu]iile pe tema
bugetului de stat pe acest
an au continuat [i ieri,
nefiind finalizate nici la
\nchiderea edi]iei. La pr=nz
s-au \nt=lnit, la sediul
Ministerului Finan]elor, din
nou, pre[edintele Traian
B`sescu, premierul Emil
Boc [i ministrul Finan]elor,
Gheorghe Pogea cu
reprezentan]ii sindicatelor
[i patro na telor. Guvernan]ii

au anun]at c` ast`zi vom
avea bugetul aprobat de
c`tre Executiv. Ceea ce
este pu]in probabil. Mai
posibil va fi ca, \n [edin]a
de ast`zi, Cabinetul Boc s`
aprobe indicatorii macroe -
co nomici pe care, de altfel,
i-a mai anun]at de c=teva
ori: cre[tere economic` de
2%, deficit bugetar de 2%,
curs mediu de 4 lei/euro,
infla]ie medie - 5%. 

3
EVENIMENT

Ajut` \nghe]area salariilor 
la rezolvarea crizei?

Cere]i ast`zi

suplimentul 
ZIUA TV
GRATUIT

„A sosit momentul 
s` facem ordine“
Gheorghe P`tra[cu, arhitectul-[ef al
Bucure[tilor, sus]ine o modificare total` 
a legisla]iei din domeniul urbanismului

Uite bugetul, nu-i bugetul
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„Vlad }epe[“
arestat
Cel mai periculos grup
infrac]ional din jude]ul Arad a
fost anihilat de c`tre Procu -
rorii Direc]iei de Investigare a
Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` [i Terorism Arad.
Pentru a-[i impune „taxele de
protec]ie“, infractorii \[i
torturau victimele cumplit. 

N`stase 
cu jalba la UE
Pre[edintele Consiliului
Na]ional al PSD Adrian
N`stase a anun]at mar]i 
c` a trimis scrisori Comisiei
Europene [i CSM pentru 
a le cere punctul de vedere
despre cum au fost 
instru mentate dosarele 
sale de c`tre DNA. 

Viceprimar 
de REBU
Consilierul general PDL
Mircea Raicu, fost director al
REBU, a preluat, ieri, func]ia
de viceprimar al Capitalei de
la R`zvan Murgeanu, care a
renun]at la acest post \n
favoarea celui de secretar de
stat \n Ministerul Dezvolt`rii
Regionale [i Locuin]ei. 

„|mpac circul 
cu politica“
Br\ndu[a Novac sau ,,z=na
circului"? Nu. Br\ndu[a Novac 
sau doamna deputat. Sau [i
una [i alta. Pentru c` n-a p` -
r`sit arena Circului Globus,
pe care \l conduce de 10 ani,
ci a p`[it [i \n arena celuilalt
mare circ - politica. 
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