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Timp de 20 de ani procurorii
militari au adunat probe
despre crimele din 1989. De[i
[tiau c` \ncalc` legea, le-au
ascuns \n dosare uitate prin
diverse sertare. „Lunga pre[e -
din]ie a lui Ion Iliescu a ter -
giversat ancheta asupra Re -
volu]iei“, recuno[tea pen tru
Die Welt procurorul Dan
Voinea, [ef peste aceste do -
sare. ZIUA a prezentat de
cur=nd ordinul de lupt` emis
de comandan]ii Revolu]iei prin
care Armata a fost l`sat` pe

str`zi [i dup` fuga Ceau[e[ -
tilor, [i i s-a ordonat s` execute
foc. Dup` 22 decembrie 1989,
sub regimul Iliescu, au pierit,
oficial, 942 de oameni. Cei mai
mul]i dintre ace[tia au fost
uci[i de „terori[ti“. Ni[te per -
soane despre care b`tr=nul
comunist declara \n presa rus`
c` sunt „o enigm`“. ZIUA \i
l`mure[te lui Iliescu „enigma“
pe care, de altfel, dup` trei
mandate preziden]iale, cu
siguran]`, o deslu[ise. Probele
ascunse \n dosare dovedesc c`
a[a-zi[ii terori[ti-luneti[ti au
fost, de fapt, militari \n termen.
Ace[tia au primit ordin s`-[i

\mpu[te colegii, \n special
noaptea. {i au tras p=n` pe 4
ianuarie 1990. M`rturii ale
unor solda]i care au executat
ordinele criminale sosite de la
conduc`torii Revolu]iei sunt
cuprinse \n dosarele care vor
ajunge pe masa judec`torilor
de la Strasbourg. Ele au existat
tot timpul [i pe birourile procu -
rorilor militari, dar desf` [u -
rarea anchetei ar fi dus at=t de
sus \nc=t ar fi trebuit s`
pl`teasc` chiar \nt=iul emanat
al ]`rii. C` totul a f`cut parte
dintr-o diversiune bine pl` -
nuit` de comandan]ii Revo -
lu]iei o dovede[te [i declara]ia

lui Dan Voinea, om din sistem,
cel care a \ntocmit rechizitoriul
\n baza c`ruia au fost executa]i
Ceau[e[tii. Generalul ma -
gistrat a recunoscut \n Le
Monde, evident \n baza milioa -
nelor de probe str=nse, c`
„Iliescu [i echipa lui au creat
atunci o asemenea isterie \nc=t
to]i se omorau \ntre ei“. Au
trecut 20 de ani de c=nd 942 de
oameni au fost uci[i sub primul
regim Iliescu. |n vreme ce ru -
dele celor disp`ru]i pl=ng pe
mormintele lor, b`tr=nul co -
munist salvat de justi]ia ro -
m=neasc` d` lec]ii de demo -
cra]ie la televizor.
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|n ghearele pira]ilor .................. 5
Pira]i somalezi au capturat luni cargoul
St. James Park, av=nd 26 de membri ai
echipajului la bord, printre care [i rom=ni.

Anul Nou „cu bucurii“ .............. 6
|n 2010 va cre[te pre]ul la ]ig`ri, benzin`,
motorin`, curent electric etc. Carnea
s-ar putea scumpi cu 50%.

Execu]ie \n China ...................... 7
Un britanic a fost condamnat la moarte
pentru trafic de heroin`, \n urma unui
proces care a durat 30 de minute.

Magia lui Ponty ........................ 13
Legendarul violonist Jean Luc Ponty
concerteaz` în premier` în România pe
11 martie, la Sala Palatului din Bucure[ti. 

Fotograf al nudurilor .............. 15
O nou  ̀edi]ie a albumului Sumo, cuprinz=nd
fotografii realizate de Helmut Newton,
a fost lansat` de cur=nd la Editura Taschen.

Sf. Muceni]` Anisia; 
Cuv. Teodora  din Cezareea; 
Cuv. Leon Arhimandritul (Har]i)

Anul care urmeaz` va
tran[a, \ntr-un fel sau
altul, soarta r`zboiului
mocnit care se poart`
acum la nivel planetar,
parte integrant` \n
pozi]ionarea [i rea[ezarea
alian]elor \ntre marii
actori geopolitici. Generic
vorbind, r`zboiul acesta a
\nceput, \n formula sa
actual` [i la o intensitate
nemaicunoscut` \n istorie,
imediat dup` c`derea
Cortinei de Fier.

Editorial

|nc` 45 de zile
f`r` tax` 
de mediu

Rom=nii care achizi]ioneaz`
automobile din UE, p=n` pe 31
decembrie, vor avea \nc` 45 de zile
dup̀  1 ianuarie ca s̀  [i le \nmatriculeze
f`r` s` pl`teasc` taxa de mediu,
dac` ma[inile sunt Euro 4 [i sub
2000 cm3, a anun]at, ieri, premierul
Boc. Pentru restul auto mobilelor
r`m=n \n vigoare taxele anun]ate.
Premierul a mai anun]at c̀  Programul
„Rabla“ va continua [i anul viitor,
dar se va aplica [i persoanelor
juridice. Guvernul a aprobat [i
garan]ia de stat pentru Ford. Executivul
a decis [i ca, p=n` la 1 martie 2010,
s` fie adoptate normativele de cost
pentru tot ce \nseamn` lucr`ri de
infrastructur`, pentru a nu mai
exista diferen]e \ntre costurile
drumurilor de acela[i fel.

11

Europa 2010. 
B`t`lia 
pentru 
resurse

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Prin octombrie, Emil Boc ne
anun]a c  ̀nu vom avea de suportat
\n 2010 scumpiri semnificative la
energia electric .̀ Premierul re[apat
de pre[edintele reales Traian
B s̀escu a uitat promisiunea solemn`
f`cut` la televizor [i ne-a scumpit
curentul. Zilele trecute, Emil
Boc ne-a spus c` \n urm`toarele
[ase luni trebuie s` str=ngem
din din]i! Eu zic c  ̀primul ministru
ne minte [i de aceast` dat`: va
trebui s` str=ngem cureaua nu cu
o gaur` pe semestru, ci cu dou`
pe trimestru. Emil Boc, prin
grija noului ministru al Educa]iei,
Daniel Funeriu, ne-a anun]at c`
d` de p`m=nt cu \nv`]`m=ntul

rom=nesc [i concediaz` 15.000 de
„muncitori“. Mai crede cineva
c` Boc a fost l`sat din les` de
pre[edinte ca s  ̀fac  ̀praf [i pulbere
reforma mult iubit` tr=mbi]at` de
B s̀escu \n Educa]ie? Nici pomeneal̀ !
Cu siguran]̀  c  ̀pre[edintele Traian
B`sescu, dup` ce [i-a v`zut sacii
\n c`ru]`, a \nceput s` se scuture
de cei care l-au sprijinit \n campania
electoral`. Mul]i dintre „solda]ii“
lui B`sescu \n lupta pentru fotoliul
de la Cotroceni au fost dasc`lii
mioritici. Probabil c` a[a \n]elege
pre[edintele B`sescu s`-[i achite
datoriile de onoare: cu un stilou
\nfipt \n spatele profesorilor,
prin c`limara Monitorului Oficial.

Scumpiri protejate de Emil Boc, 
\nv`]`m=nt dezavuat 
de Premierul Re[apat

Bad boy 
Putin
Fostul pre[edinte rus regret` c`
nu a putut duce \n ultimii zece
ani o politic  ̀extern  ̀mai agresiv`
[i anun]̀  c  ̀Moscova \[i va dezvolta
capacit`]ile de atac.
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Armurierul de
la Ciorog=rla 
Potrivit instan]ei, Eugen Preda
\mpreun` cu cinci persoane au
intrat \n UM 01916 Ciorogârla,
prin t ìerea gardului [i a lac`tului,
[i au furat cele 62 de arme.
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Pocnitori,
spital, c`tu[e
Mii de obiecte artizanale au fost
confiscate de c`tre poli]i[ti, \n
cadrul ac]iunii „Foc de artificii
2009-2010“. Amatorii de petarde
risc` pân` la un an de pu[c`rie.

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

ZIUA vine cu noi probe despre „terori[tii“ din decembrie 1989. Luneti[tii-asasini 
au fost militari \n termen posta]i pe cl`dirile \nalte de c`tre comandan]ii Revolu]iei

Ordin de lupt`:
|mpu[ca]i-v` \ntre voi!

9
B`taie 
pe R`zvan
Ieri, Unirea a cerut oficial forului
de la Casa Fotbalului deta[area
lui Lucescu pentru cinci luni \n
B`r`gan. Mircea Sandu refuz`
mutarea.
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6 15.000 
de dasc`li
concedia]i

Num`rul maxim de posturi
finan]at pentru \nv`]`m=ntul
preuniversitar de stat va sc`dea,
\n 2010, cu circa 15.000, de la
321.677 \n intervalul ianuarie-
august, la 306.677, \n septembrie-
decembrie, potrivit unei Ordonan]e
de Urgen]`, publicat` ieri \n
Monitorul Oficial. Cel mai
semnificativ ar urma s` scad`
num`rul maxim de posturi
finan]ate din bugetele consiliilor
jude]ene, de la 307.159, la 292.544.


