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Voronin
demisioneaz`

Ce nu [tie
Madonna

Sup`rat
pe Olanda

Pre[edintele moldovean a
anun]at, la o [edin]` a activului Parti dului Comuni[tilor
pe care \l conduce, c` demisioneaz`.

Autorit`]ile spaniole [i italiene
reclam` o cre[tere a furturilor
f`cute de minorii romi pe str`zile
din Madrid [i Milano. Micii infractori
au v=rste de p=n` \n 13 ani.

Ministrul Cristian Diaconescu
[i-a anulat vizita la Haga [i remarc`
un „gest inamical“ \n condi]iile
\n care „firmele olandeze ob]in
profit \n Rom=nia“.

Hrebenciuc:
Coali]ia
nu se rupe

Mutu cu Becali
„Briliantul“ rateaz` meciurile cu
Fran]a [i Austria din cauza
problemelor medicale. Asear`,
Mutu a semnat un contract de
impresariere cu firma fra]ilor
Becali, care \l vor sus]ine in litigiul
cu Chelsea.

|n plin t`r`boi pesedistopedelist, negociatorul
social-democra]ilor sus]ine
c` destr`marea Guvernului
reprezint` o variant`
nerealist`. O decizie privind guvernarea va fi
luat` ast`zi de c`tre pesedi[ti \n cadrul Comitetului Executiv, convocat
\n jude]ul Arge[ la C`line[ti.

JOI, 3 SEPTEMBRIE 2009
pre]: 1 leu

Sf. Sfin]it Mc. Antim,
Episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist

Cere]i ast`zi
supliment gratuit

4,2372 lei
2,9807 lei

Duduia Elena pe limba ei piere ..2
Comisia Udrea se aga]` de refuzul ministrului
de a se prezenta la audieri.
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Vom tr`i decent \n 2050 ............4
Moody’s este de p`rere c` rom=nii vor
atinge media UE peste 41 de ani.

Prima Cas` a ajuns la 6% ..........6
La aproape dou` luni de la lansarea oficial`
a programului s-au depus 1700 de cereri.

De ce suntem atât de altfel ........11
E mai pu]in indecent s` ar`t`m culmile
frumosului, dec=t s` spunem c` el nu exist`.

Ro[ca vs. „Fra]ii de arme“
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Pe blogul www.sroscas.ro, jurnalistul
public` noi informa]ii referitoare la Traian
[i Mircea B`sescu. Personajul cheie al
dezv`luirilor este Cristian Slobozeanu,
ofi]er despre care se poate spune cu
certitudine c`, \n perioada 1993 – 1998,
a fost „tat`l“ traficului de arme din Rom=nia.

Vremea

Pe timp
de pace,
pre[edintele
Traian B`sescu
l-a f`cut
general,
la numai
37 de ani,
pe sereistul
Florian Coldea

ZIUA continu` s` prezinte date
despre cum func]ioneaz` „Ochiul
[i Timpanul“ lui B`sescu. A[a
cum am ar`tat \n urm` cu c=teva
zile, [eful statului, alias Player|mp`rat, alias |mp`ratul Traian,
[i-a plantat oameni loiali \n
func]ii cheie din SRI, SIE, DGIA,
SPP, STS, CNI [i DSN, reu[ind
s`-[i subordoneze un \ntreg
imperiu format din zeci de mii
de oameni care sunt specializa]i

\n culegere de informa]ii,
intercept`ri, realizare de analize
[i sinteze [i influen]area unor
decizii la nivel politic, economic
[i social, direct sau prin intermediari. Oamenii de \ncredere
pe care B`sescu i-a numit prin
toate serviciile secrete [i ministerele Ap`r`rii [i Internelor
r`spund \n orice moment la
telefonul ro[u pentru a executa
ordinele legale [I ilegale \n

aceea[i m`sur`.
Ast`zi facem radiografia unui
personaj cheie din schema
„Ochiul [i Timpanul“. Este vorba
despre Florian Coldea, cel mai
t=n`r general de informa]ii,
care la numai 34 de ani a fost
propulsat de Traian B`sescu
\n func]ia de prim-adjunct al
directorului Serviciului Rom=n
de Informa]ii. Coldea nu a uitat
cine este binef`c`torul care l-a

ajutat \n carier` [i a executat
orice ordin primit de la Player|mp`rat. Scandalul „Bile]elele
lui Coldea“ este cel mai elocvent
exemplu care demonstreaz`
faptul c` B`sescu s-a folosit de
oamenii pe care \i are \n serviciile
secrete pentru a-[i compromite
adversarii sau pentru a-[i rezolva
problemele de pe scena politic`.
Nu a contat faptul c` toate astea
s-au f`cut prin \nc`lcarea legii.

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro

Audieri \n rafal`
Comisiile de ap`rare
ale Camerei Deputa]ilor
[i Senatului \i vor audia,
s`pt`m=na viitoare,
pe capii din Armat`
[i Servicii cu privire
la cazul Mircea B`sescu,
dar [i la alte aspecte care
intr` \n responsabilitatea
acestor structuri.
Astfel, la Comisia de
la Camer` sunt invita]i
reprezentan]ii SPP, STS,
DGIPI [i DGIA. De la ace[tia

www.ziua.ro

se a[teapt` clarific`ri cu
privire la informa]iile legate
de implicarea fratelui [efului
statului \n afacerile cu explozibil,
dar [i r`spunsuri la acuza]iile
de poli]ie politic` lansate de
Viorel Hrebenciuc [i la
\nregistr`rile ilegale de la
Comisia Udrea. Comisia
senatorial` de ap`rare \l
audiaz` miercuri pe ministrul
Mihai St`ni[oar` pe tema
stadiului de desf`[urare a
programelor de \nzestrare a
Armatei [i de delaborare
de muni]ii, dar [i \n cazul
Mircea B`sescu. (O.B.)

|ntrebare public`:

Derapaj
sau
disolu]ie?

Cine a furat armele
de la Ciorog=rla?

Sorin RO{CA ST~NESCU
rosca@ziua.ro
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Editorial

|n ultimii ani, Rom=nia
[i-a pierdut \n bun` m`sur`
tr`s`tura de stat de drept.
Pentru c` elementul
definitoriu al unui sistem
democratic este separarea
celor trei puteri \n stat:
puterea legislativ`,
puterea judec`toreasc`
[i puterea executiv`.

|ntrebarea zilei: O va g`si comisia de anchet` vinovat` pe Elena Udrea?

Armele de la Ciorog=rla sunt
de neg`sit, de[i solda]ii acuza]i
de furtul lor stau de [ase luni \n
arest, doar pe baza unor supozi]ii.
Ini]ial, judec`torii au returnat
dosarul din lips` de probe, dar
la recurs, ciudat, s-a decis continuarea procesului. Pauza a
prelungit-o Curtea Constitu]ional`,
dup` ce avoca]ii inculpa]ilor au
formulat excep]ie de necon stitu]ionalitate pentru c` li s-a
refuzat accesul la actele secretizate
din dosar. Singurele mi[c`ri din
dosar se mai fac la fiecare 30 de
zile, c=nd aresta]ii sunt sco[i
la prelungirea de mandat. Armele
nu le mai caut` nimeni. (R.S.)

DA: 73,33 %

NU: 26,67 %

