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Rabla imobiliar` ........................ 2
La achizi]ia unei locuin]e noi cump`r`torul
cedeaz` o locuin]` veche [i pl`te[te o
diferen]` de bani \n plus.

Bani UE pe s`r`cie [i poluare ..... 4
{efii de state din UE au negociat un
program \mpotriva \nc`lzirii globale prin
sprijinirea financiar` a ]`rilor s`race. 

Pe spinarea Rom=niei ................ 7
Serghei Tighipko, candidat la pre[edin]ia
Ucrainei, [i-a construit campania electoral`
pe acuza]iile \mpotriva ]`rii noastre.

O s` fie groaznic acest secol ...... 8
Dialog cu Enes Halilovic: „|mi e team`
c` secolul ̀ sta va fi unul plin de nedrept`]i
[i omul î[i va împlini foarte greu drepturile“.

Recomand`ri TV ...................... 10
V` prezent`m pro gramele celor mai
importante televiziuni pentru zilele de
s=mb`t`, duminic` [i luni.

S: � Sf. Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei;
Sf. Mc. Sinet; Sf. Ierarh Alexandru (dez. la pe[te)
D: � Sf. Ierarh Dosoftei, Mitr. Moldovei (dez. la pe[te)

Dac` alegerile nu se refac 
[i Traian B`sescu r`m=ne
pre[edinte, atunci el nu mai
are \ncotro. Va trebui s`
ciuruiasc` mai mult de
jum`tate din popula]ia
Rom=niei. Pe to]i cei care se
consider` fura]i [i care \l vor
trata, de acum \ncolo, drept
un pre[edinte ilegitim. 

Editorial

Cod ro[u la
vodc` \n Rusia

|n fiecare an, \n Rusia, \n
perioada s`rb`torilor de iarn` se
\nregistreaz  ̀o cre[tere a num`rului
deceselor cauzate de consumul
ridicat de alcool, dar \n acest an,
av=nd \n vedere c` ru[ii vor
avea 10 zile libere, autorit`]ile se
a[teapt` ca vodca [i alte b`uturi
alcoolice s` fac` mai multe victime,
potrivit Agerpres. Aleksandr Nem]ov,
de la Institutul de psihiatrie din
Moscova, a declarat \n cadrul unei
conferin]e de pres` consacrate
politicii alcoolice \n Rusia, c`
num`rul deceselor cauzate de coma
alcoolic` cre[te \n zilele de 5,6 [i
7 ianuarie (Cr`ciunul e s`rb`torit
\n Rusia pe 7 ianuarie), majoritatea
fiind b`rba]i cu v=rste cuprinse
\ntre 30 [i 54 de ani. 
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Capcana
na]ional`

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Cu siguran]`, tr`im \ntr-o
]ar` \n care cititorii cred despre
jurnali[ti c` sunt aproape to]i
aservi]i unor interese meschine.
De dou  ̀zile scriu despre politicianul
Orban, liberalul care, prin afirma]iile
sale, \ndep`rteaz` PNL de la o
normal` alian]` cu PDL [i UDMR
pentru ca România s  ̀aib  ̀\ntr-un
interval scurt de timp un guvern
stabil. Nu cred nici m`car o
secund` c` politicianul Orban se
declar` anti-asociere cu PDL
pentru binele României. Nu! Eu
cred c̀  Orban nu vrea la guvernare
pentru c` [tie c` nu poate ob]ine
un portofoliu de ministru \n viitorul
guvern. Din miile de acces`ri ale
textelor mele, publicate pe site-ul
ZIUA, am observat c  ̀majoritatea

celor care comenteaz` articolele
despre Orban nu m` contrazic
pe fond, ci fac un atac la persoan ,̀
de parc  ̀eu a[ fi politicianul liberal
care le-a otr`vit via]a. Sau, a[a
cum scrie domnul „Dum`”,
„\ncondeierea politicienilor face
parte din fi[a postului”. Repet,
pentru cei care nu m` cunosc
personal: scriu doar ce cred [i ce
observ. Dac  ̀am gre[it, \nseamn`
c` am analizat necorespunz`tor
informa]iile pe care le-am avut.
{i v` mai asigur c` la ZIUA to]i
cei care scriu opinii o fac a[a cum
cred ei de cuviin]`. Arhiva ZIUA
este martorul celor afirmate mai
sus. |n concluzie, v` mul]umesc
tuturor celor care ne citi]i [i ne
critica]i pe fond.

Politicianul Orban este un r`u
ce trebuie extirpat din PNL

Voturile nule
reverificate
Curtea Constitu]ional` a decis
ca BEC s` controleze la Bucure[ti
toate buletinele anulate \n ]ar`.
Num`rarea s-ar putea \ncheia
luni la ora 15.00.

2 4 5
Fraud` bancar`
de 2,2 milioane 
Dou` angajate ale unei agen]ii
CEC din Teleorman sunt acuza-
te c` au p`gubit 120 de depo-
nen]i. Persoanele \n cauz` sunt
urm`rite penal.

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

Senatorul PSD de Ferentari, C`t`lin Voicu, cel pe care „garantul“ Vanghelie voia
s`-l fac` ministru de Interne, a fost s`ltat de poli]ie pentru trafic de influen]` 

Clanul Vanghelie
lovit de DNA

15
Herta Müller [i
Premiul Nobel
Scriitoarea, c r̀eia i-a fost \nm=nat,
la Stockholm, Nobelul pentru
Literatur`, a criticat Rusia, China
[i Iranul pentru nerespectarea
drepturilor omului.
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Urm`torul num`r al ziarului 
va ap`rea mar]i, 15 decembrie.

Mister KO 
Mutu este acuzat c` a b`gat \n
spital un libanez cu care a avut
un conflict la o petrecere ]inut`
la Floren]a. Incidentul a avut loc
\n noaptea de joi spre vineri, la
hotelul de lux „Four Season“,
unde fotbali[tii de la Fiorentina,
\ntor[i de la Liverpool, s r̀b`toreau
calificarea \n optimile de final`
ale Ligii Campionilor.  

S.O.S. Merkel:
Salva]i Grecia 
Cancelarul german cheam  ̀cele
16 ]`ri din zona euro s` acorde
sprijin economiei elene ajuns`
\n stare critic`. La Atena pot
ap`rea noi violen]e de strad`.

Fostul general SPP din vremea
lui Ion Iliescu a fost umflat de pe
strad` [i dus la DNA unde i s-au
adus la cuno[tin]` acuza]iile.
Senatorul PSD este \nvinuit de
anchetatori de dou` infrac]iuni
de trafic de influen]`. „Incul patul
C`t`lin Voicu a pretins [i primit
sume de bani de la oameni de
afaceri, pentru solu]ionarea fa -
vorabil` a unor cauze civile [i
penale aflate pe rolul organelor
judiciare“, se arat` \n comuni -
catul DNA. Dac` \ntr-o prim`

faz`, Voicu a ]ipat c  ̀„arestarea“
sa are leg`tur` cu faptul c` este
vicepre[edinte la Comisia de
Ap`rare care „cerceteaz  ̀frau da -
rea alegerilor“, dup` ce s-a g=n -
dit mai bine la ce a v`zut \n dosar,
senatorul a \ntors-o. El a spus c`
„urm`rirea penal` e con fiden -
]ial`“, c` dosarul „are le g`tur`
cu activitatea sa de avo cat [i
senator“ [i nu are nimic de-a face
cu alegerile [i cu serviciile se -
crete. Procurorii i-au interzis lui
Voicu s` p`r`seasc` Bucu re[tii
pentru 30 de zile. |n plus, surprin -
z`tor, el nu are voie s  ̀ia leg`tura
cu Viorel Hrebenciuc, Dan Ioan

Popescu, Marian Van ghelie [i cu
avocatul Cezar Bivo laru, care a
fost ap`r`torul lui Gigi Becali
c=nd acesta s-a aflat dup  ̀gratii.
Voicu a fost ales senator \n Feren -
tari [i Rahova, gra]ie influen]ei
lui Vanghelie, primarul fiind cel
care „l-a ga rantat“ \n Sectorul 5.
Mai mult, [eful PSD pe Bucure[ti
s-a luptat din r`sputeri s`-l fac`
pe Voicu ditamai ministru de
Inter ne. Nu mele fostului general
SPP care locuie[te cu p`rin]ii a
fost asociat de Traian B`sescu cu
scurgerile de informa]ii de la
DGIPI, ser viciul secret al minis -
terului de Interne cu care s-a

l`udat Van ghelie. „Acel ser viciu
a fost pus total la dispozi]ia lui
Vanghelie, Mitic` Iliescu [i a lui
Voicu. |n treba]i cei doi mini[tri de
Interne, Gabriel Oprea [i Liviu
Drag nea, de ce au plecat (de la
MAI-n.red.). Ce n-au vrut s  ̀fac  ̀ei
doi a f`cut Dan Nica, de[i a avut o
discu]ie cu mine \n care i-am spus
s` nu o fac`“, acuza B`ses cu. Pre -
[e din tele a declarat, de la Bru -
xelles, c` n-are nicio leg`tur` cu
ridicarea lui Voicu. |n schimb,
Hrebenciuc [i Iliescu au acuzat
atitudinea statului poli ]ienesc.
„Ne vine vremea la to]i“, a con -
cluzionat Vanghelie.

C`t`lin F. V~RZARU
catalin.varzaru@ziua.ro


