
Declaratie de presa
in seara zilei de 15 ianuarie, postul de televiziune Antena 3 a difuzat o asa-zisa ancheta jurnalistica, sub
titlul "Afacerea PDL - Gazprom - Ioana Basescu ", in care am fost prezentat ca principal "vinovat " al
intrarii gigantului energetic rusesc Gazprom pe piata romaneasca. Mai precis, pe piata sibiana a
comertului de carburanti. 
  
  O spun din capul locului: cu aceasta telenovela justitiara, Antena 3 a dovedit, inca o data, nu doar lipsa
crasa a respectului fata de meseria de jurnalist, ci mai ales lipsa de scrupule in actiunea de intoxicare a
societatii noastre. O actiune in care, oricat ar fi de subtile, aparentele jurnalistice nu pot ascunde, atat cat
si-ar dori producatorii si realizatorii postului, ura bolnavicioasa si falsurile informationale cu care, de ani
de zile, urmaresc compromiterea presedintelui Romaniei si a apropiatilor sai.
  
  
  
  Pe scurt, tin sa-i asigur pe sibieni ca telenovela cu "afacerea Gazprom ", are un scenariu de film si este o
pura inscenare de cel mai prost gust. Ideea ca in calitate de ministru al Economiei, aflat in vizita oficiala,
la Moscova, am pus la cale o lovitura comerciala, cu unul din cei mai mari producatori si furnizori de
energie din lume, este de-o diabolica nebunie. Nu exista un cuvant mai potrivit si decent, pentru aceasta
inscenare. Iar punerea venirii Gazprom, in Romania, pe seama unor relatii personale locale, este curat[
prostie, atat de evidenta, pentru o minte sanatoasa, incat nu merita nici macar dovedita. Antena 3 nu are
insa limite nici morale, nici profesionale in aceasta campanie defaimatoare.
  
  
  
  in ce priveste alte "amanunte " ale tele-reportajului legate de discretia ce trebuie sa invaluie orice
contract comercial, las specialistii sa-si spuna cuvantul. Eventual, in fata instantei. 
  
  
  
  Un singur lucru mai doresc sa spun. in opinia mea, Gazprom a venit, la Sibiu, pe un traseu cunoscut in
lumea afacerilor. De aceea ma intreb, ii intreb si pe concetatenii mei: Sibiul merita, oare, sa fie
compromis numai pentru ca un post de televiziune, auto-situat in afara actualei civilizatii informationale,
amesteca interesul sau politic cu interesele economice ale unei comunitati respectate in Europa?
  
  
  
  Senator Ion ARITON
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