
Securitatea 
lui David 

terorizeaz` 
un jurnalist

Miercuri, 15 octombrie,
\ntre orele 13.00 [i
15.00, teroarea poli]ist`
[i-a \nfipt col]ii [i \ntr-un
ziarist de la ZIUA. 
Este vorba despre 
jurnalistul Laszlo Kallai.

Sf. Prooroc Osea; 

Cuv. Mc. Andrei din Creta

Ion BARBU
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Mihai PÅL{U

Capii MIRA afla]i sub anchet` 
jurnalistic` trateaz` libertatea 
de expresie prin metode mafiote 
� Reporterul Laszlo Kallai 
a fost amenin]at de c`tre Vasile 
Mure[an, [eful serviciului Flagrant
din Direc]ia General` de 
Informa]ii [i Protec]ie Intern` 
a MIRA (DGIPI), \n birourile 
institu]iei � „Vi se pot \nt=mpla 
multe, domnule Kallai“, i-a spus 
comisarul-[ef reporterului ZIUA 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

{efii Internelor
atac` ZIUA

www.ziua.ro DA: 94,15%
NU: 5,85%2,8077 lei

3,7752 lei Crede]i c` licita]ia pentru Fondul
Proprietatea e cu dedica]ie?

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4365 20 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`     Director general publishing: Mihai P=l[u

Pi]urc`
ridicat 
de DNA

Selec]ionerul Victor Pi]urc`
a declarat ieri c` a fost re]inut
de procurorii DNA, pe Aeroportul
Interna]ional Henri Coand`, \n
cazul „valiza“. „Am fost a[teptat
de doi procurori la aeroport care
aveau asupra lor mandat de
aducere, a[a c` trebuie s` m`
duc direct la DNA“, a spus Pi]urc̀ .
Antrenorul echipei na]ionale se
\ntorcea din Austria, \mpreun`
cu secundul {tefan Iovan, unde
au urm`rit partida dintre Austria
[i Serbia, din cadrul grupei a
VII-a a preliminariilor Cupei
Mondiale. Iovan a ie[it pe intrarea
principal` din aeroport, unde a
fost a[teptat de so]ia sa. Surse
din DNA au declarat c` Pi]urc`
nu a fost re]inut, ci doar urmeaz`
s` fie dus la sediul institu]iei
pentru a i se prezenta o serie
de do cu mente. (Mediafax)
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Kallai dorea s`-l intervieveze pe comisar 
cu privire la o anchet` care avea ca subiect
leg`turile poli]i[tilor cu lumea interlop` din
Maramure[ � „Am ie[it la raport la ministru,
\n leg`tur` cu ancheta pe care o face]i voi.
Mi s-a recomandat s` pun b`ie]ii pe voi“, i-a
mai spus Mure[an ziaristului � Comisarul 
i-a ar`tat jurnalistului c`, pe parcursul
s`pt`m=nii c=t s-a aflat \n Maramure[, 
a fost fotografiat, filat, convorbirile i-au fost
interceptate [i a fost monitorizat pas cu pas

� I s-a spus inclusiv ce a m=ncat � Kallai
demarase ancheta dup` reglarea de conturi
din Baia Mare care s-a soldat cu mutil`ri de
oameni � Ancheta \l privea [i pe Petru Albu,
directorul general al DGIPI � Dup` incident,
Laszlo Kallai a solicitat transferul la alt`
sec]ie [i a precizat c` renun]` la activitatea
publicistic` � „Familia nu este negociabil`,
indiferent de cariera pe care o ai“, [i-a
motivat gestul � El este dispus s` r`spund`
la orice \ntrebare formulat` de oamenii lui

David (foto) sub monitorizarea detectorului
de minciuni � ZIUA solicit` ca Albu [i
Mure[an s` r`spund`, \n cadrul unui test
similar, unor \ntreb`ri formulate de ziarul
nostru � ZIUA va depune pl=ngere penal`
\mpotriva lui Albu, Mure[an [i David [i va
aduce cazul \n aten]ia CSAT � Ziarul nostru
va solicita sprijinul organismelor media
interne [i interna]ionale � |ncep=nd de luni,
\n serial, ve]i putea citi ancheta
documentat` de Laszlo Kallai \n Maramure[
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Talpe[ prezint`:
Lege pentru
Felix

Banca britanic` RBS 
a oferit o petrecere 
\n cinstea anga ja]ilor s`i 
\n valoare de 191.000 de
euro, la scurt timp dup` ce
a fost na]io nalizat` de

Guvernul Marii Britanii 
\n schimbul unui \mpru mut
de circa 25,6 mi liar de 
de euro, relateaz` 
„The Daily Mail“, 
\n edi]ia sa electronic`.
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„Personal, o consider nedreapt` 
(decizia instan]ei, n.r.), cel pu]in \n ceea ce \l prive[te 

pe generalul St`nculescu“ - Ion ILIESCU

Fotbalul \n r`zboi 
cu Mafia Pariurilor
FRF acuz` „Mafia pariurilor“ [i institu]ii ale statului 
de influen]area, prin „presiuni [i ac]iuni ilicite“, a deciziei
Cur]ii de Apel Bucure[ti, \n procesul cu Loteria Na]ional` EVENIMENT 4 REPORTAJ 13

B`sescu
a[teptat \n Iran
B`sescu este a[teptat \ntr-o
vizit` oficial` \n Iran de c`tre
Mahmud Ahmadinejad, ne-a
confirmat la Teheran ministrul
adjunct de Externe, dr. Mehdi
Safari. Oferta a fost f`cut` 
\n timpul unei \nt=lniri dintre
pre[edintele B`sescu [i amba -
sadorul Iranului la Bucure[ti,
Hamid Reza Arshadi.  

Munca sufocat`
de pomeni
Majorarea salariilor
profesorilor se poate face
dac` banii din buget se \mpart
pentru acest scop, \ns` \n
2009 vor fi probleme majore
legate de infla]ie [i deficitul
bugetar, a declarat 
ieri ministrul Muncii, 
Maria C=mpeanu. 

Criza vine 
[i \n Rom=nia
B`sescu [i T`riceanu au
recunoscut c` efectele crizei
\ncep s` se fac` sim]ite 
[i la Bucure[ti. Primul semn:
decizia Voestalpine de a am= -
na investi]ia de cinci miliarde
de euro. B`ncile rom=ne[ti 
vor dosar penal pentru cei
care le denigreaz`.  

Copil`rie 
la pu[c`rie
Aproape 500 de minori sunt
\nchi[i \n centrele de reeduca -
re [i \n penitenciarele din Ro -
m= nia. {i \n 2008 mul]i dintre
ei sunt \nc` „interna]i“ pe ba za
unui decret de pe vre mea
lui Ceau[escu. Dac` tot sunt
dup` gratii, statul s-a g=ndit
s` \i lase [i f`r` aloca]ii. 

Pui la cuptor 
cu l`mâie
De cele mai multe ori folosim
zeama de l`m=ie pentru a da
gust diferitelor m=nc`ruri.
Acum, ea este folosit` ca
umplutur` [i contribuie la
coacerea din interior a c`rnii,
\mp`rt`[ind acesteia
[i o arom` deosebit`. 
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Prin bezna
uninominalului
|n colegiile electorale din ]ar` votul
uninominal a r`mas doar o bomboan`
fondant` \nvelit` \n ]ipl` de argint,
despre care nu se [tie dac` 
este dulce sau amar`


