
Vod` 
\n lobod`

Pre[edintele PSD Mircea
Geoan` ne-a asigurat c`
urmeaz` o curs` preziden]ial`
c=t se poate de serioas`. |n
subtext, el sus]ine c` b`t`lia
va fi str=ns`, urm=nd s`
participe \n confruntare
personalit`]i importante. 
{i beneficiind de sus]ineri
electorale masive. |n mod
cert, Mircea Geoan` 
nu are dreptate.
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Chirurgul Florin 
Chirculescu a ajuns 
s` fac` 850 de opera]ii 
pe an, iar \n specialitatea 
sa e nevoit s`-i spun` 
foarte des pacientului: 
„S-ar putea s` mori!“ 
� {eful Compartimentului 
de Chirurgie toracic` 
de la Spitalul Universitar 
Bucure[ti rupe t`cerea 
de cast` \n speran]a c` 
sistemul [i mentalitatea 
pot fi schimbate 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV 3   num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

www.ziua.ro DA: 24,03 %
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Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4462 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     Director general: Mihai P=l[u

CERE}I AST~ZI

El i-a adresat o scrisoare deschis`
ministrului S`n`t`]ii pe care a postat-o 
[i pe blogul personal � Sistemul [i
Mentalitatea au f`cut posibile cazurile de
la Slatina, Baia Mare sau Piatra Neam] 
� „|n ultimul an, rela]ia medic-pacient s-a
deteriorat grav [i sistemul este aproape
de colaps“, spune chirurgul � El este de
p`rere c` sistemul se poate \mbun`t`]i
prin conceperea unor ghiduri care s`

con]in` pa[ii pe care medicii trebuie s`-i
parcurg` pentru a diagnostica [i trata
corect � Pe de alt` parte, „\n momentul de
fa]`, medicina are de rezolvat o problem`
cu publicul“ � C=t despre modul de lucru,
doctorul Chirculescu recunoa[te c` \n
ultimul timp a operat „numai \n forma]ie
incomplet`“ � „Cu timpul, am devenit mai
re]inut \n a spune pacien]ilor c` noi putem
face orice. (...) am \nceput s` le spun

acum, da, dac` ave]i bani, duce]i-v` afar`“
� „{i am mai v`zut ceva: c` noi oper`m 
[i dac` e s` facem o compara]ie \ntre
supravie]uirile noastre [i ale lor, pierdem
clar. {tiu [i de ce. Pentru c` la noi cazurile
ajung \ntr-un stadiu foarte avansat“ 
� C=t despre management, Florin
Chirculescu declar` c` dac` ar fi 
inspector european de s`n`tate ar 
\nchide toate spitalele din Rom=nia

R`scoala
baronilor

S+MB~T~/DUMINIC~, 14/15 FEBRUARIE 2009

„Cine cite[te articolul 1 din Constitu]ie vede caracterul statului rom=n, iar dac` cite[te 
[i articolul 152 afl` c` articolul 1 nu poate fi revizuit“ - Traian B~SESCU
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S: Cuv. Auxen]iu, 
Maron [i Avraam; 
Sf. Filimon, Ep. Gazei
D: Sf. Ap. Onisim; Sf. 
Mc. Maior; Cuv. Eusebiu
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Mo]ii au scurmat
c=teva mii de ani
Apusenii pentru aur.
Din cauza lor s-a
format poporul
rom=n, f`r` aurul lor
niciun roman cu
minte la cap nu ar fi
trecut Dun`rea s`
se dea la femeile
noastre. 

Aurul s-a terminat,
minele s-au \nchis, au redevenit
cresc`tori de animale \n cel mai
bun moment, \n mileniul trei.
De ce v` trimite Ziua Turistic`
s` le c`lca]i pragul: ve]i g`si pe
valea Arie[ului aceia[i oameni
cu frica lui Dumnezeu de dinainte
de Hristos, o ospitalitate nepervertit̀
de supermarket, ]uic` de ]uic`
[i p=rtii ca \n Austria. Nu la
fel de lungi, nu la fel de drepte,
doar la fel de civilizate. 

Dac` v` sup`r` lumina soarelui
pe z`pad` pute]i intra \n p=ntecul
p`m=ntului s` colinda]i cet`]ile
de calcar ale Apusenilor. Ceea ce
ne reaminte[te c` prea des
confund`m civiliza]ia cu pasta de
din]i, termopanul, m`m`liga \n
vid [i slana instant. Aurul mo]ilor
a ie[it singur la suprafa]̀ . (R.P.)
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Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

Supliment     gratuit     al     ziarului     ZIUA                   anul XI               num`rul     547             sâmb`t`     14   februarie   2009               redactor - [ef:     George     DAMIAN
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Era normal ca suspectul Gorbunov s`
dea conferin]` de pres` \n pu[c`rie?

„S-ar putea s` mori“

Citi]i luni

|nt=lnirile ZIUA
Liderul PDL Valeriu Stoica vorbe[te
despre schimbarea conducerii PNL
[i pune degetul pe rana PSDEVENIMENT                        3

„Te vom 
iubi mereu!“
Fostul handbalist Marian Cozma,
\njunghiat mortal la Veszprem, 
a fost \ngropat la cimitirul 
Pipera din Bucure[ti

Na[u sup`rat
pe Liga I
Mircea Sandu a bifat [i
Moldova pe harta turneului
s`u na]ional cu vagi accente
electorale, sub „acoperirea“
contactului direct cu
asocia]iile jude]ene. Amabil [i
volubil, Sandu a r`spuns
tuturor \ntreb`rilor presei.

Sentimente 
la vânzare
De Sf=ntul Valentin, \n Ziua
|ndr`gosti]ilor, o s`rb`toare
\mprumutat`, (aproape) tot
rom=nul cheltuie[te [i se
ghiftuie[te. Iar de oferte 
nu duce lips`! A[a c`,
\ndr`gosti]ilor, v` facem
c=teva propuneri de
petrecere a timpului liber.

Aresta]ii 
f`r` arme
Anchetatorii Sec]iei Parche -
telor Militare din cadrul Par -
che tului |naltei Cur]i de Casa -
]ie [i Justi]ie au re]inut [apte
militari, cu grade inferioare,
pe care \i consider` vinova]i
de furtul armelor de la UM
01916 Ciorog=rla. Trei dintre
ace[tia au fost aresta]i
preventiv. 

Secuii pu[i 
pe jar
„Teritoriul ]`rii nu se poate
\mp`r]i dup` dorin]ele unor
politicieni care jur` \n
Parlament c` vor respecta
Constitu]ia [i, c=nd ajung
acas`, incit` la neres -
pectarea Constitu]iei“, 
a afirmat B`sescu. 

Aurul alb 
al mo]ilor

Fi]e Opri[an-
B`sescu

Baronul PSD de Vrancea
Marian Opri[an, fost fotomodel,
a ]inut ieri s` infirme zvonurile
conform c r̀ora ar avea vreo rela]ie
cu fiica cea mare a [efului statului,
Ioana B`sescu. Explica]iile [efului
Consiliului Jude]ean Vrancea sunt
exclusiv de ordin politic. „Este
simpl` povestea asta [i sunt deja
dou` teorii care se desprind. Totul
vine din interiorul PSD [i nu am
niciun dubiu. Una dintre ipoteze
vrea s` scoat` \n eviden]` c`
Opri[an l-a v=ndut pe Miron
Mitrea, deci Opri[an este o jigodie.
A doua teorie avansat̀  demonstreaz̀
c` Opri[an se \nsoar` cu Ioana
B`sescu, deci clar a v=ndut PSD
[i, deci, este omul lui B`sescu“,
a sus]inut pesedistul, care a
admis c` a discutat cu fiica
pre[edintelui, la un ceai, despre
p`surile oamenilor din P`une[ti,
unde ea a fost notar. El a insistat
c` acest zvon a f̀ cut parte dintr-o
campanie de intoxicare. (C.G.P.)
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