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SOS Eforia plangerii
Am comis un dublu gest fara precedent. Am scris un editorial despre o
investigatie jurnalistica facuta de altii. Am manifestat buna credinta si
incredere absoluta in dezvaluirile reporterilor Ziua News. si, pentru intaia
data, acest editorial a fost compus aproape exclusiv dintr-un punctaj.
Amploarea documentatiei realizate de acesti reporteri m-a obligat la aceasta
forma de a rezuma totul. Dar nu s-a terminat. Ma aflu eu insumi pe litoral. si
am sansa de a verifica punct cu punct dezvaluirile despre mizeria din Eforie.
Pentru inceput, prin intermediul acestui link
, va invit sa vedeti cu ochii vostri cateva imagini apocaliptice din ceea ce ar fi putut fi si a fost
candva o perla a turismului estival. Aceste imagini, insotite si de un text care prezinta concluzii
partiale ale celei mai ample investigatii jurnalistice din ultima vreme, explica intr-un mod
concludent de ce acesti reporteri de investigatie, condusi de Bogdan Comaroni, au ales
localitatea Eforie. Iar periplul meu pe litoral, inceput ieri si continuat astazi, m-au edificat pe
deplin. intreg litoralul romanesc e in suferinta. Dar niciunde in alta parte nu se intampla totusi un
dezastru atat de socant.
Precizam ieri ca la un moment dat, pe parcursul serialului din Ziua News pe care l-am preluat si
eu pe Corect News, am aflat si care este identitatea politica a primarului Robert serban. Echipa
lui Comaroni nu a facut asemenea precizari de la bun inceput. Pentru ca nu li s-a parut important.
si intr-un fel, exceptand PNL, caruia acest primar ii cam bate obrazul, apartenenta lui la un partid
politic sau altul este insignifianta. Cu atat mai mult cu cat grupul interlop care sta la butoane in
Eforie, imbogatindu-se pe masura ce cele doua localitati surori se ruineaza, contine toate
ingredientele clasei politice si de afaceri din Romania. Ma refer fireste la acea clasa politica si la
acea clasa de afaceri care ne-au adus acolo unde ne-au adus. si, ca sa fiu mai explicit, mana
dreapta a lui Robert serban este Danut Chiparu, viceprimar si membru de vaza al PRM. Onorant
si pentru PRM la fel cum este primarul onorant si pentru PNL.

incepe un nou sezon estival. Ieri si azi s-a dat un prim semnal. Este un alt an in care litoralul
romanesc, altadata o atractie pentru turistii din intreaga lume, va fi umilit. in raport cu tot ceea ce
s-a realizat in ultimele decenii pe litoralul altor state, inclusiv pe litoralul bulgaresc. Avem aici o
problema de sistem. Care nu poate fi rezolvata nici de DNA, nici de DIICOT, nici de ANAF, nici
de Inspectia Sanitara, nici de Inspectia in Constructii si cu atat mai putin de Uniunea Europeana.
Oricat de multi bani ar fi pompati in turismul nostru, fondurile dispar ca intr-un veritabil triunghi al
bermudelor. Iar situatia decade pe zi ce trece.
Tocmai din acest motiv echipa de investigatori de la Ziua News a ales sa faca o radiografie
relativ completa, o veritabila disectie pe un cadavru citadin. Pentru ca noi toti ceilalti sa intelegem
amploarea grozaviei. si a fost bine aleasa localitatea Eforie. si acesta este si motivul pentru care
am decis sa trag si eu un semnal de alarma. si sa adresez cu aceasta ocazie un apel catre toti
colegii jurnalisti.
Stimati colegi, jurnalisti din intreaga tara si in special stimati colegi din presa scrisa, audiovizuala
si electronica de pe litoral. Cititi cu atentie dezvaluirile din Ziua News. Care au fost preluate de o
singura publicatie din judetul Constanta. De Ziua de Constanta. Ca si cand, pentru alte institutii
de presa, cangrena de la Eforie nu se vede. Va rog, confruntati voi insiva dezvaluirile si
nenumaratele documente care le insotesc, cu realitatea. Mergeti la fata locului si faceti voi insiva
investigatii. Duceti pana la capat aceasta radiografie a unui dezastru edilitar si turistic pentru ca
in final, impreuna, sa oferin societatii o solutie. O solutie care ar putea fi aplicata si in toate
celelalte cazuri. Dar pana atunci va urez Paste Fericit! La fel cum le urez si cetatenilor din Eforia
plangerii.
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