Mihai Pâl[u - director general

2

anul XVI

4

Greva
Prost`nacului

Sindicatul Metrorex a \ncasat, \n primele nou` luni
ale anului 2009, nu mai pu]in de 1.810.000 de lei
din chirii [i publicitate \n subteran

C=nd a v`zut c` Bucure[tiul a
fost paralizat [i 650.000 de oameni
au r`mas pe drumuri, \nghesui]i \n
autobuze, Vanghelie a turbat [i a
s`rit la g=tul lui R`doi [i al lui Geoan`.
Liderul PSD pe Capital` a declarat
c`-l va c`uta pe R`doi s` dea drumul
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edi]ia na]ional`

Sorin Ro[ca St`nescu - director fondator

V` prezent`m „reputa]ia“ [i „onoarea“ procurorului care
l-a eliberat pe Hayssam, a \ncercat s`-l bage \n pu[c`rie pe
Patriciu, iar acum \l acuz` pe B`sescu de „Pr`darea Rom=niei“

la metrou. „Totul se poate \ntoarce
\mpotriva noastr`, a PSD-ului“,
spunea Vanghelie. Cifrele de afaceri
ale sindicatului condus de R`doi
dovedesc c` existau bani pentru
satisfacerea cererilor salariale, dar
Geoan` d`duse alt ordin.

Nastasiu a fost cel care l-a scos
pe terorist din \nchisoare, dup`
care a uitat s`-l monitorizeze.
Apoi s-a ales cu o pl=ngere penal`
\n dosarul Rompetrol, pentru
modul neprofesional [i imoral \n
care a condus ancheta. Nastasiu

Reuters \i d`
o nou` [ans`
lui B`sescu

a fost implicat \n dosarul spionului
Stancev, colegii procurori b`nuindul c` are leg`turi cu serviciile secrete.
|n cele din urm` a fost rejectat
de sistem, dar a fost recuperat
de partide, dup` cum declara
B`sescu.

MIERCURI
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pre]: 1 leu

4,2928 lei
2,8811 lei
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Derbedeul Nastasiu
\n paginile ZIUA

Jurnali[tii de la Reuters sus]in
c`, dac` sondajele se vor
dovedi corecte, Traian B`sescu
va primi din partea elec toratului „o nou` [ans` de
a construi un sprijin politic
pentru a combate corup]ia
larg r`sp=ndit`“.

Sf. Mare Mc. Platon;
Sf. Mc. Romano [i Zaheu, diaconul

Ionu] Costea face bani
pentru familia Geoan`
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V` prezent`m programele celor mai
importante 12 televiziuni care emit pe
teritoriul Rom=niei.

Vremea

Fratele Mihaelei, cumnatul lui Mircea, pl`tit de stat cu peste 20.000 de
euro pe lun`, nu este str`in de marile tunuri financiare date \n Rom=nia
Ionu] Mircea Costea, pre[edintele EXIMBANK, fratele
Mihaelei Geoan` [i cumnat al
pre[edintelui PSD, s-a descurcat sub orice guvernare. De[i
e de meserie inginer silvic, el
a fost de g`sit \ntotdeauna \n
sistemul financiar-bancar, de
la Ministerul Finan]elor, la
defuncta Banc` Agricol` sau
EXIMBANK, cea care se ocup`
de exporturile Rom=niei. A
fost \n Consiliile de Administra]ie de la Transelectrica,
Romgaz, dar [i reprezentant
al Fondului „Proprietatea“ \n
Consiliul de Supraveghere al

Petrom. S-a „\ngrijit“ chiar [i
de recuperarea crean]elor pe
care Ceau[escu le avea din
]`rile lumii a treia. Acum are
sarcina de a face rost de bani
pentru PSD, via EXIMBANK,
presa dezv`luind cum Costea
[i al]i doi pesedi[ti fac presiuni asupra directorilor din
banc` pentru a acorda credite
unor firme insolvabile, pe
criterii politice. Pentru aceste
„merite“ cumnatul lui Geoan` este recompensat din buzunarul nostru cu un salariu
lunar de 89.062 lei, prim` de
vacan]`, prim` de Cr`ciun,

prim` de 1 iunie, prim` de
ziua b`ncii, al 13-lea salariu,
prim` egal` cu trei salarii
pentru (culmea tupeului!)
„\ndeplinirea corespunz`toare a atribu]iilor“, plus decontarea tuturor cheltuielilor
f`cute \n timpul serviciului.
Ce l-a recomandat pe Costea
pentru un asemenea post?
Prodigioasa sa activitate din
care enumer`m c=teva fapte:
afacerea TRANSCHEM, de 160
de milioane de dolari, din care
statul a dat banii [i a r`mas [i
f`r` sistem na]ional de iriga]ii; acordarea unui \mpru-

mut de 3,5 milioane de dolari
firmei falimentare CIBELLA
din banii B`ncii Agricole,
datorie preluat` la buget;
cesionarea crean]elor Rom=niei c`tre Angola, de 18,5
milioane dolari, firmei „Argirom Interna]ional“ contra
unui procent de doar 15%.
De[i Mircea Geoan` url` peste tot despre s`r`cia rom=nilor [i inechitatea social`, la
el acas`, \n vila pus` la dispozi]ie de la RAAPPS, n-are
curajul s` ridice problema
salariilor nesim]ite ale unor
bugetari.

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro

Pic`tura chinezeasc`

de Mihai PÅL{U

Filiera Iliescu \n Rusia l-a b`gat
\n gura lupului pe Geoan`
Iliescu a \ncercat prin
intermediul filierei sale din Rusia
- via KGB - s`-l introduc` pe
Mircea Geoan` \n haremul
„Marelui Urs“. Gafa - a c=ta oar`
comis` de liderul pesedist - a
fost motivat`, f`r` pic de ru[ine,
de Prost`nac prin faptul c` s-ar
fi dus la }arul Putin ca s`
„normalizeze“ rela]iile cu Rusia!
Toat` lumea [tie c` „Moscova
nu crede \n lacrimi“, numai
tandemul Iliescu & Geoan` are
impresia c` „Marele Urs“ \i va
ajuta s` c=[tige alegerile f`r` s`
cear` nimic! Prost`nacul a uitat
c`, pe vremea turcilor, tronul
se pl`tea nu numai cu prosternare
la picioarele Sultanului, sau

www.ziua.ro

cu oferirea de pl`ceri de tip „Radu
Cel Frumos“, ci, \n primul r=nd,
cu daruri [i biruri imense, ob]inute
de „Domnitor“ pe spi narea
poporului. Dar, a[a cum ne-a
ar`tat foarte clar la Bucure[ti,
\n aceste zile de co[mar, prin
intermediul sindicalistului pesedist de la Metrou, Ion R`doi, lui
Geoan` nu-i pas` de aleg`tori
ori de viitorul Rom=niei. Ce dac`
vom reveni sub tutela Rusiei lui
Putin? Dac` Prost`nacul va pune
la picioarele consoartei sale de
etnie arom=n` covorul ro[u spre
Palatul Cotroceni, totul va fi
minunat. Pentru el. Altfel, Mircic`
risc` un mat conjugal de la
Mihaela.

{ah!
Dar oare
[i mat?

Rodipet
\n insolven]`

Sorin RO{CA ST~NESCU

Instan]a de judecat` a Tribunalului Bucure[ti a admis deschiderea procedurii de insolven]`
a Network Press Concept SA
(fosta Rodipet), la cererea firmei
Amo Prodpress SRL. Pe rolul
instan]elor de judecat` se mai
afl` [i alte solicit`ri de deschidere
a procedurii insolven]ei \mpotriva
Rodipet, inclusiv una depus`
de ZIUA SRL. |n urma analiz`rii
situa]iei de la Rodipet, administratorul judiciar numit de c`tre
instan]` va decide soarta societ`]ii,
\mpreun` cu Adunarea Creditorilor.
De la data deschiderii procedurii
insolven]ei se suspend` toate ac]iunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea crean]elor asupra
debitorului sau bunurilor sale.

rosca@ziua.ro
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Editorial

Victor Gaetan, autor - al`turi
de fostul procuror DIICOT,
Ciprian Nastasiu - al unor
dezv`luiri incendiare, a intrat \n direct luni, \n emisiunea Danei Grecu de la Antena 3, cu o m`rturie absolut
stupefiant`. El a spus c` \n
prezen]a unei \nalte oficialit`]i din Statele Unite,
Traian B`sescu s-a confesat
\n prim`vara anului 2004,
spun=nd c` are inten]ia [i
toate calit`]ile necesare
pentru a deveni pre[edinte.

Va ﬁ anchetat Nastasiu pentru dezv`luirile f`cute \n dosarul Hayssam?

DA: 48,36 % NU: 51,64 %

