
Scriitorul F`nu[
Neagu, internat
la Spitalul Elias 

Scriitorul F`nu[ Neagu a fost
internat la Spitalul Elias.

Primele informa]ii despre starea lui de s`n`tate
urm=nd s` fie comunicate azi, a declarat purt`torul
de cuv=nt al unit`]ii sanitare, Valentin Calu, citat
de Mediafax.

Familia scriitorului F`nu[ Neagu a declarat
c` acesta a fost internat vineri la Spitalul Elias,
pentru investiga]ii medicale, dup` ce a reclamat
dureri la coloan` [i la picioare.  �

CCuuvviioo[[iiii  PPaavveell  TTeebbeeuull
[[ii  IIooaann  CCoolliibbaa[[uull

„Salariul lui Dic` mai trebuie s` aranjeze Giovanni, 
\n rest, \n mare propor]ie e dat“ - Gigi Becali

„Nu exist` nici un interes pentru juc`tor, poate a fost o 
tentativ` de a cre[te valoarea fotbalistului“ - Benfica Lisabona

Gabriela Gulian, o t=n`r` de 16 ani
din Movileni, jude]ul Ia[i, mam` a
doi copii, a f`cut un apel disperat
c`tre [eful statului, pe care l-a
rugat s`-i scoat` so]ul din \nchi-
soare, unde se afl` de anul trecut,
condamnat pentru c` a \ntre]inut
rela]ii sexuale cu viitoarea so]ie pe
c=nd aceasta avea doar 14 ani.

B`rbatul are doi copii cu t=n`ra, pe care aceasta
se chinuie s` \i creasc` singur`, din aloca]ie [i
din mila vecinilor. Potrivit Realitatea TV, rug`mintea
femeii a fost respins` de [eful statului. |n vara

anului trecut, so]ul femeii, Mirel Gulian, a fost
condamnat la doi ani de \nchisoare pentru rela]ii
sexuale cu un minor. Magistra]ii [i-au motivat
sentin]a prin faptul c` b`rbatul este recidivist, av=nd
o condamnare pentru viol, \n 1999. El a fost arestat
\n urma pl=ngerii p`rin]ilor fetei, pe care ace[tia
au retras-o ulterior. „Av=nd \n vedere c` cei doi
s-au c`s`torit [i au \mpreun` doi copii, am
solicitat \ntreruperea pedepsei pentru a nu periclita
situa]ia deja grav` \n care se afl̀  familia condamnatului“,
a declarat avocatul b`rbatului. Cererile de eliberare
au fost respinse.

� Andrei GHICIU{C~
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Ben Laden 
se mut` \n
Marea Britanie

|ncurcate sunt c`ile \n familia
celui mai c`utat terorist de
pe planet`. 

De bine ce presa britanic` tocmai a
anun]at c` serviciile de securitate din Uganda
au dejucat un atentat Al-Queda ce o viza
pe Regina Elisabeta, Omar, cel de-al patrulea
fiu al liderului Al-Queda, Osama ben Laden,
vrea s` se mute \n Marea Britanie, al`turi
de so]ia sa, Jane Felix-Browne. Povestea
de dragoste dintre cei doi a [ocat lumea,
dat fiind faptul c` Omar are 26 de ani, iar
aleasa sa, Jane, duce cu gra]ie cei 51 \mplini]i
[i este deja bunic`. El [i-a propus s` tr`iasc`
\n Cheshire [i s` lucreze ca „activist al p`cii’’,
\mpreun` cu so]ia sa. Am`nunte pe
www.ziua.ro. � ((AA..EE..))

Va retrage PNL
candidatura

Noric`i Nicolai?

Bine a f`cut Consiliul Superior al Magistraturii
c` s-a autosesizat \n cazul Nastasiu. De fapt, al
misteriosului „profesor“. Despre care se vorbe[te
insistent \n stenogramele ciudatelor convorbiri dintre
procurorul statului [i teroristul num`rul unu al
Rom=niei. |n timp ce, cu o ciudat` insisten]`, o
bun` parte a clasei politice [i presei toac` la nesf=r[it
scandalul creat de pre[edintele B`sescu \n leg`tur`
cu Norica Nicolai, eu continui \n \ncercarea de a
destr`ma perdeaua de fum. Cu alte cuvinte, [tiu
c` Pre[edin]ia se teme at=t de mult de consecin]ele
descifr`rii stenogramelor, \nc=t este gata s` arunce
pe pia]` caz dup` caz, cu unicul scop de a
deplasa \ntr-o alt` direc]ie centrul aten]iei publice.
De aceea, procedez pe dos.

Este esen]ial, \ntr-adev`r, ca CSM s` stabileasc`
cine este „profesorul“. Pentru c` la el se face extrem
de des referire. |n stenogramele la care a avut
acces opinia public`, dar mai ales \n celelalte, la
care nu a avut acces, mult mai numeroase [i
mai consistente care, \n mod straniu, nu au fost
plasate pe pia]`, dar se afl` \n posesia generalului
Zamfir, care este t̀ tucul intercept̀ rilor SRI. Telefonice
[i netelefonice. F`r` a \ncerca s` le dau lec]ii ori
indica]ii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,
voi consemna, totu[i, faptul c`, de mai multe ori,
atunci c=nd se vorbe[te despre „profesor“, sunt
aduse \n discu]ie dou` informa]ii cheie. {i anume
c` acesta este at=t de puternic \n materie de decizie,
\nc=t poate hot`r\ soarta [efilor serviciilor secrete.
|n principiu, dac` vorbim de un stat de drept, acesta
nu poate fi dec=t Traian B`sescu. Dar democra]ia
noastr` este \nc` labil`, astfel \nc=t grupuri puternice
de interese, care au \n frunte tartori, ac]ioneaz`
uneori \n numele structurilor legale, constitu]ionale.
De aici [i varianta pe care am lansat-o [i anume
c` profesorul ar putea fi [i Talpe[. Care, prin func]iile
importante de]inute \n zona serviciilor secrete [i
prin puterea de care \nc` se mai bucura - e adev`rat,
neoficial - atunci c=nd Omar Hayssam era anchetat,
putea fi \n m`sur` s`-i trag` pre[ul de sub picioare
pre[edintelui statului. {i s` ia decizii sau s` influen]eze
decizii majore \n numele sau \n spatele acestuia.
Mai ales c` Talpe[ este mentorul procurorului
Ciprian Nastasiu, pe care l-a adus de la Timi[oara,
plas=ndu-l \n „c`mara“ marilor dosare politice. {i
pred=ndu-l astfel, ca un slujitor devotat, lui B`sescu.
Chiar atunci, la \nceputul pre[edin]iei acestuia
din urm`, c=nd Talpe[, \n mod spectaculos, s-a
prezentat la Cotroceni. {i tot Talpe[, la fel de
spectaculos, l-a \nso]it pe Nastasiu la Washington,
dup` volatilizarea lui Omar Hayssam, atunci c=nd
procurorul, \n nume personal, f`r` a fi fost trimis
ori autorizat de institu]iile abilitate ale statului rom=n,
a solicitat s`-[i fac`, pe malul Potomacului, o
spovedanie. Desigur, \n stilul s`u.

Acum, c=nd se discut` at=t de insistent
despre statutul procurorilor, despre fi[a de cadre
a acestora, de ce nu ar lua CSM \n analiz` cel
mai scandalos caz \nt=lnit p=n` \n prezent \n
ceea ce-i prive[te pe procurorii statului? {i
anume c` Ciprian Nastasiu este ofi]er acoperit.
{i, cu toate astea, lucreaz` \n interiorul unei puteri,
cea judec`toreasc`, aceasta fiind, prin Constitu]ie,
independent`. Prezen]a acestuia printre procurori
este cel mai mare scandal posibil cu care se confrunt̀
Justi]ia. Mai mare chiar [i dec=t faptul c` acela[i
procuror Nastasiu, dup` ce \n numele „profesorului“
a negociat cu Hayssam, l-a ajutat s` plece pe cel
mai mare terorist din Rom=nia, f`r` ca, \n prealabil,
s` fi ob]inut m`car la schimb informa]ii utile r`zboiului
antiterorist. Ci doar unele indicii c` Omar Hayssam
ar putea furniza informa]ii compromi]`toare despre
adversarii politici ai lui Traian B`sescu. Care de
prea multe ori coincid cu adversarii politici ai
generalului Ioan Talpe[.

Ar fi timpul ca CSM s` se pun` pe treab`.
{i s`-i elimine pe acei procurori care \ncalc`
legea. F`c=nd jocuri \n favoarea altor institu]ii.
Ori \n favoarea unor politicieni. |ncep=nd cu
Nastasiu.  �
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21 de Caiete 
Eminescu

Cu un an de zile \nt=rziere, ast`zi
se lanseaz` noi volume din
manuscrisele facsimilate ale
poetului nepereche.

Demarat \n 2004, din ini]iativa [i eforturile
manageriale ale criticului literar Eugen Simion,
proiectul Caietele Eminescu a ajuns la volumul
21, mai precis la 14 caiete dintre cele 45
donate Academiei Rom=ne de Titu Maiorescu
\n 1902.  �
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Aceste evenimente din via]a procurorului RSR Monica Macovei au
fost relatate de pres` \n mai multe r=nduri � Cu toate c` mapa
profesional` a fostului ministru al Justi]iei cuprinde am`nunte cum ar
fi diverse note de rela]ii, documentul nu face nici o referire la cele
dou` dezv`luiri din pres` � Mapa demonstreaz` faptul c` Monica
Macovei [i-a dat demisia din Parchet \n 1997 pentru a nu fi exclus` din
magistratur` � Ea ar fi primit aceast` sanc]iune disciplinar` pentru c`
]inuse la sertar sute de dosare, unele [i trei ani de zile � Parchetul a
mai permis presei s` vad` par]ial trei note de rela]ii \ntocmite \n
perioada imediat urm`toare absolvirii de c`tre Macovei (fost`
Gherghescu) a Facult`]ii de Drept � Cenzura Parchetului nu a l`sat s`
se [tie la ce aspecte din via]a sau cariera fostului ministru al Justi]iei
se refereau acestea � Macovei s-a declarat de acord cu publicarea
mapei sale profesionale, dar a precizat c` acest lucru ar fi trebuit f`cut
dup` numirea unui nou ministru al Justi]iei

33,,77110066  lleeii

22,,44990044  lleeii

Mapa jumulit`
DDiinn  ddoossaarruull  pprrooffeessiioonnaall  aall  MMoonniicc`̀ii  MMaaccoovveeii,,  
ddaatt  ppuubblliicciitt`̀]]iiii  ddee  cc`̀ttrree  PPaarrcchheettuull  GGeenneerraall,,  
lliippsseesscc  rreeffeerriirriillee  llaa  mmaannddaatteellee  
ddee  ppeerrcchheezzii]]iiee  ccuu  aanntteettuull  RRSSRR  sseemmnnaattee  
\\nn  aallbb  [[ii  „„eeppiissoodduull  ttaaxxiimmeettrriissttuull““
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