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Masacru în Franţa: 17 
oameni au fost ucişi

Terorismul islamic a lovit 
Franţa, care timp de 3 zile s-a 
aflat sub teroare. 17 oameni 
au fost ucişi. Redacţia ziarului 
Charlie Hebdo a fost decimată.

Libera circulaţie, sub 
semnul întrebării

După atentatele teroriste co-
mise la Paris, soldate cu 17 vic-
time, autorităţile statelor euro-
pene discută despre revizuirea 
acordului Schengen.

Spitalele din România, 
în moarte clinică

În fiecare an, în sistemul 
medical din România intră 
3.000 de doctori şi ies aproape 
3.500. Migraţia medicilor a 
crescut şi în 2014.

La ce bun jumătate 
de libertate?
Mircea Maer

“Obiectivul teroriștilor nu 
este doar acela de a-și ucide 
inamicii, ci acela de a ne 
înspăimînta pentru a deveni 
ca ei: bigoți, barbari, promo-
torii unei societății închise.” 
(Gary Kasparov)

Practic această onorabilă 
meserie de vreo 17 ani și în-
totdeauna am crezut că cei 
mai expuși în fața pericolelor 
sunt ziariștii care acceptă (din 
nebunie profesională, proba-
bil, pentru că despre bani sau 
faimă nu poate fi vorba) să re-
lateze din teatre de război. 

Dacă vă uitați la statisticile 
anuale cu jurnaliști omorâți, 
cei mai mulți se aflau în țări 
unde războaiele nu contenesc. 

Iar cei mai mulți ziariști 
pier anonimi. 

(continuă la pag. 24)

Angel Tîlvăr, noul minis-
tru delegat pentru Relațiile 
cu Românii de peste hotare, 
nu are probleme cu trecutul. 
Într-un interviu acordat în ex-
clusivitate Gazetei Româneşti, 
ministrul răspunde la o în-

trebare grea, legată de viaţa 
sa personală. Imediat după 
numire, au apărut informaţii 
în presă referitoare la faptul 
că tatăl său a avut o funcţie 
de conducere în Securitatea 
judeţului Vrancea. L-am în-

trebat ce părere are despre 
fosta Securitate, iar ministrul 
a răspuns TRANŞANT: ”Consi-
der că Securitatea a fost un  in-
strument profund dăunător, 
care a deservit un regim poli-
tic toxic, antidemocratic...”

«Regimul 
comunist a 
fost toxic!»

Ministrul diasporei 
nu se teme de trecut
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Reportaj în “ţara fără mame”
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Angel Tîlvăr, fiu de 
şef al Securităţii: 

Din Republica Moldova a emigrat un sfert din populaţie
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