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Despre ProCausa 
 
 
 
 
 

ProCausa, Grup Informal pentru Drepturile Omului, este asociaţie non-profit, 
apolitică şi a fost constituită în 2010. Scopul său îl reprezintă apărarea şi promovarea 
drepturilor omului şi ale cetăţeanului, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia României şi 
în tratatele internaţionale. Obiectivele ProCausa sunt recunoaşterea, respectarea şi 
implementarea drepturilor omului şi ale cetăţeanului, combaterea discriminării. 
 

Pentru reacţii sau sugestii, puteţi trimite mesaje pe adresa de email menţionată mai 
jos. 
 

Contact:  
Valentin Spînu, preşedinte ProCausa 
contact@procausa-romania.org 
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I. Drepturile omului şi extremismul în presa 
online 

 
 
 
 
 

Studiul întocmit de ProCausa cu privire la publicaţiile online din România, pentru 
anul 2011, analizează spaţiul pe care presa îl alocă problematicii drepturilor omului, 
respectiv extremismului, şi maniera în care acestea sunt abordate. 

Este primul astfel de studiu întreprins asupra presei online de aici. Scopul este de a 
ajuta jurnaliştii români să aibă o imagine de ansamblu a textelor care fac trimitere la 
drepturile omului şi la extremism. Totodată, reprezintă un instrument pus la dispoziţia 
societăţii civile şi a organizaţiilor non-guvernamentale, pentru adoptarea unor strategii 
eficiente de comunicare. 

Nu în ultimul rând, prin intermediul acestui studiu, ProCausa subliniază o tendinţă 
îngrijorătoare a presei scrise. Analiza efectuată arată că o mare parte dintre publicaţii 
acordă o atenţie insuficientă promovării drepturilor omului şi a valorilor democratice, în 
timp ce extremismul este adus în prim plan, de multe ori, prin simularea unor relatări 
neutre sau chiar sub formă de entertainment. 
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II. Criteriile pentru întocmirea studiului 
 
 
 
 
 

Cele zece publicaţii monitorizate au fost selectate în funcţie de notorietate, vechime şi 
clasamentele vizitatorilor unici pentru anul 2011.  

Site-urile de Web Analytics consultate au fost “SATI.ro” şi “trafic.ro”. Cele zece 
publicaţii sunt: 

 
Adevărul (adevarul.ro) – ziar naţional tipărit şi ediţie electronică 
Antena 3 (antena3.ro) – portal de ştiri al televiziunii Antena 3 
Cotidianul.ro (cotidianul.ro) – publicaţie online 
Evenimentul Zilei (evz.ro) – ziar naţional tipărit şi ediţie electronică 
Gândul.info (gandul.info) – publicaţie online 
HotNews.ro (hotnews.ro) – portal de ştiri 
Jurnalul Naţional (jurnalul.ro) – ziar naţional tipărit şi ediţie electronică 
Mediafax (mediafax.ro) – agenţie de presă, instituţie privată 
RADOR (rador.ro) – agenţie de presă, instituţie publică 
România Liberă (romanialibera.ro) - ziar naţional tipărit şi ediţie electronică 

 
S-a considerat că publicaţiile precizate fac parte din categoria quality press. Au fost 

avute în vedere şi portalurile agerpres.ro, realitatea.net, stirileprotv.ro şi tvr.ro, însă 
motoarele interne de căutare ale acestor site-uri nu au permis monitorizarea. 

Titlurile şi articolele de presă analizate au fost publicate în perioada 1 ianuarie 2011 – 
31 decembrie 2011, iar culegerea informaţiilor s-a desfăşurat între 10 şi 22 februarie 
2012. Iată termenii căutaţi1: 
 

drepturile omului > “drepturile omului”, “drepturilor omului” 
Adolf Hitler > “hitler” 
Iosif Vissarionovici Stalin > “stalin” 
Martin Luther King Jr. > “king” 
Nelson Mandela > “mandela” 
Mahatma Gandhi > “gandhi” 
Václav Havel > “havel” 
Noua Dreaptă > “noua dreapta”, “noii drepte” 
APADOR-CH > “apador” 
Pro Democraţia > “pro democratia” 

                                                 
1 Detalii referitoare la diferitele forme ale termenilor căutaţi se găsesc în Anexa 2 şi în Anexa 3. 
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Amnesty International > “amnesty international” 
Freedom House > “freedom” 
Human Rights Watch > “human rights watch”, “hrw” 
ILGA-Europe > “ilga” 

 
Pentru întocmirea studiului, au fost avute în vedere următoarele: 

 
 Identificarea numărului de titluri care cuprind termenii: “drepturile omului”; 

“Hitler”; “Stalin”. 
 Identificarea numărului de articole care cuprind termenii: “drepturile omului”; 

“Hitler”. 
 Identificarea numărului de articole pentru fiecare dintre termenii: Adolf Hitler, 

Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Václav Havel. 
 Identificarea numărului de titluri pentru fiecare dintre termenii: Noua Dreaptă, 

APADOR-CH, Pro Democraţia, Amnesty International, Freedom House, Human 
Rights Watch, ILGA-Europe. 

 
Patru dintre persoanele enumerate mai sus sunt cunoscute pentru activitatea în 

domeniul drepturilor omului. Aceste nume au fost selectate dintr-o listă de activişti, 
promotori sau luptători pentru drepturile omului. Criteriile de selecţie a fost notorietatea 
şi recunoaşterea la nivel internaţional, inclusiv de către Comitetul Nobel din Norvegia: 

 
Martin Luther King Jr. – Premiul Nobel pentru Pace, 1964 
Nelson Mandela – Premiul Nobel pentru Pace, 1993 
Mahatma Gandhi – nominalizat de mai multe ori la Premiul Nobel pentru Pace 
Václav Havel – nominalizat de mai multe ori la Premiul Nobel pentru Pace 

 
Referitor la ONG-urile pentru apărarea drepturilor omului, au fost incluse organizaţii 

din România, filiale din România ale unor organizaţii internaţionale sau organizaţii 
internaţionale care abordează teme privind România.2 

Noua Dreaptă este gruparea ultranaţionalistă cea mai cunoscută din România. Aceasta 
ar putea fi considerată apropiată neo-nazismului. Noua Dreaptă are ca simbol crucea 
celtică, îl desemnează ca figură paternă pe liderul Mişcării Legionare, Corneliu Zelea 
Codreanu, şi revendică “strânse relaţii de colaborare cu numeroase organizaţii 
naţionaliste din Europa”. În 2011, membrii Noii Drepte au anunţat că întreprind 
demersurile necesare înfiinţării unui partid politic. 
 

Pentru titlurile şi articolele de presă selectate, au fost luate în calcul inclusiv cuvintele 
cu diferite forme ale articolului hotărât, sintagmele cu termeni intercalaţi, acronimele şi 
expresiile în limba engleză sau franceză. De pildă, pentru “drepturile omului”, au fost 
incluse şi forme precum: “drepturilor omului”, “drepturile fundamentale ale omului”, 
“CEDO” [Curtea Europeană a Drepturilor Omului], “Human Rights Watch”, “HRW”. 

În cazul numelor de persoane, au fost eliminate articolele şi titlurile care fac trimitere 
la nume de străzi, exclusiv la nume de animale şi la alte personalităţi care poartă nume 
similare. Au fost indexate articolele în care numele proprii sunt transformate în adjective. 

                                                 
2 Anexa 3 cuprinde titlurile articolelor în limba română, publicate în 2011. 
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III. Prezentarea rezultatelor statistice 
 
 
 
 
III.1. Drepturile omului şi extremismul 
 

Faptul că Adolf Hitler este mai promovat decât problematica drepturilor omului, în 
titlurile de presă din România ale anului 2011, este de netăgăduit. Titlurile care cuprind 
diferite forme ale sintagmei “drepturile omului” totalizează, în cele zece publicaţii 
monitorizate, numărul de 167. La polul opus, numele lui Adolf Hitler apare în 237 titluri 
de presă. 

Situaţia este alarmantă şi în ceea ce priveşte articolele publicate. Dacă sintagma 
“drepturile omului” este utilizată în cuprinsul a 2.476 de texte, Adolf Hitler este invocat 
în cadrul a 1.061 materiale de presă. Astfel, la fiecare 2,3 articole care fac trimitere la 
drepturile fundamentale, apare şi un articol care îl aduce în atenţia publicului pe Adolf 
Hitler. 

Trebuie menţionat că pentru articolele contorizate au fost luate în calcul diferite 
forme ale sintagmei “drepturile omului”3. Referitor la numele proprii, au fost indexate şi 
articolele în care acestea sunt transformate în adjective. 

O analiză pe marginea conţinutului titlurilor şi al articolelor se află în capitol următor. 
Din punct de vedere numeric, titlurile şi articolele care fac trimitere la drepturile 

fundamentale sau la extremism, diferă de la o publicaţie la alta. Fiecare dintre cele zece 
portaluri de ştiri acordă spaţiu în funcţie de politica editorială, de raţiunile autorilor şi de 
frecvenţa publicării materialelor. 
 
Tabel A. Titlurile de presă care cuprind termenii “Hitler”, “drepturile omului” 
 

PUBLICAŢIA Hitler drepturile omului 
Adevărul (adevarul.ro) 40 21 
Antena 3 (antena3.ro) 10 4 
Cotidianul.ro (cotidianul.ro) 13 14 
Evenimentul Zilei (evz.ro) 28 7 
Gândul.info (gandul.info) 37 15 
HotNews.ro (hotnews.ro) 29 48 
Jurnalul Naţional (jurnalul.ro) 22 13 
Mediafax (mediafax.ro) 22 15 
Rador (rador.ro) 3 12 
România Liberă (romanialibera.ro) 33 18 

Total Titluri 237 167 
 
                                                 
3 A se vedea capitolul II: “Criteriile pentru întocmirea studiului”. 
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Tabel B. Articolele de presă care cuprind termenii “Hitler”, “drepturile omului” 
 

PUBLICAŢIA Hitler drepturile omului 
Adevarul (adevărul.ro) 209 387 
Antena 3 (antena3.ro) 34 72 
Cotidianul.ro (cotidianul.ro) 117 178 
Evenimentul Zilei (evz.ro) 111 209 
Gândul.info (gandul.info) 116 176 
HotNews.ro (hotnews.ro) 123 537 
Jurnalul Naţional (jurnalul.ro) 122 181 
Mediafax (mediafax.ro) 85 243 
Rador (rador.ro) 16 121 
România Liberă (romanialibera.ro) 128 372 

Total Articole 1.061 2.476 
 
 
 
Grafic 1. Titlurile de presă care cuprind termenii “Hitler”, “drepturile omului” 
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Grafic 2. Titlurile de presă care cuprind termenii “Hitler”, “drepturile omului” 
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Grafic 3. Articolele de presă care cuprind termenii “Hitler”, “drepturile omului” 
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III.2. Hitler vs. King, Mandela, Gandhi, Havel 
 

Preferinţa pentru numele dictatorului nazist Adolf Hitler este categorică şi în cazul 
unei comparaţii cu activişti, apărători sau luptători pentru drepturile omului. 

Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mahatma Gandhi şi Václav Havel sunt 
numele incluse în cadrul analizei. 

Cu excepţia agenţiei Rador, care este instituţie de stat, în celelalte nouă publicaţii, 
niciunul dintre aceste nume nu egalează ca frecvenţă de utilizare, în cuprinsul articolelor, 
termenul “Adolf Hitler”. 

Fiecare instutuţie de presă are particularităţi care se reflectă în textele scrise de autori. 
Însă, aşa cum se va arăta în capitolul IV şi după cum se poate constata prin analizarea 
Anexei 2, întâietatea acordată liderului nazist nu este determinată preponderent de 
preocupări care să aibă caracter istoric. Este vorba mai degrabă despre o fascinaţie a 
autorilor vis-à-vis de extremism. 
 
 
Grafic 4. Nume de persoane în cuprinsul articolelor de presă 
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Tabel C. Nume de persoane în cuprinsul articolelor de presă 
 

PUBLICAŢIA Hitler King Mandela Gandhi Havel 
Adevărul  209 10 12 10 16 
Antena 3  34 4 3 3 10 
Cotidianul.ro  117 4 7 10 35 
Evenimentul Zilei  111 7 15 6 44 
Gândul.info 116 8 13 1 13 
HotNews.ro  123 11 17 6 62 
Jurnalul Naţional  122 7 4 3 9 
Mediafax 85 6 27 4 37 
Rador  16 2 3 0 16 
România Liberă  128 9 14 11 33 

Total Articole 1061 68 115 54 275 
 
 
III.3. Noua Dreaptă şi organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului 
 

Redactorii români menţionează mişcarea Noua Dreaptă în 42 dintre titlurile de presă 
ale website-urilor de informaţii analizate. Spre deosebire de acest număr, celor şase 
organizaţii non-guvernamentale pentru drepturile omului, care au fost incluse în studiu, le 
sunt acordate, în total, numai 37 de titluri. 

Astfel, în decurs de un an de zile, APADOR-CH cumulează 3 titluri de presă, Pro 
Democraţia 5 titluri, Amnesty International 22 de titluri, Freedom House 7 titluri, iar 
Human Rights Watch4 şi ILGA-Europe nu sunt menţionate în cuprinsul niciunui titlu. 

Au fost incluse organizaţii din România pentru drepturile omului, filiale din România 
ale unor organizaţii internaţionale sau organizaţii internaţionale care abordează teme 
privind România.  

Din nou, Rador face excepţie de la practica generală. Singura instituţie publică de 
presă care a fost monitorizată, acordă zero titluri mişcării Noua Dreaptă, menţionând în 
schimb numele unor ONG-uri. 
 
 
Tabel D. Titlurile de presă pentru termenul “Noua Dreaptă” şi pentru numele 
organizaţiilor nonguvernamentale de apărare a drepturilor omului 
 

PUBLICAŢIA 
Noua 

Dreaptă 
APADOR 

CH 
Pro 

Democraţia 
Amnesty 

International 

Human 
Freedom ILGA 

Rights 
House Europe 

Watch 
Adevărul  12 0 3 3 0 0 0 
Antena 3  3 0 0 0 0 0 0 
Cotidianul.ro  3 1 0 3 1 0 0 
Evenimentul 6 0 0 2 1 0 0 

                                                 
4 Au fost căutate titlurile care conţineau inclusiv acronimul “HRW” pentru numele organizaţiei Human 
Rights Watch. Detalii în capitolul II. 
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Zilei  
Gândul.info 6 0 0 3 0 0 0 
HotNews.ro  5 1 1 2 1 0 0 
Jurnalul 

2 1 0 2 0 0 0 
Naţional  
Mediafax 3 0 0 3 1 0 0 
Rador  0 0 1 0 2 0 0 
România 

2 0 0 4 1 0 0 
Liberă  
Total Titluri 42 3  5 22 7 0 0 

 
 
 
Grafic 5. Titlurile de presă pentru termenul “Noua Dreaptă” şi pentru numele 
organizaţiilor nonguvernamentale de apărare a drepturilor omului 
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IV. Tendinţa de favorizare a extremismului, în 
presa din România 

 
 
 
 
IV.1. Fascinaţia pentru extremism 
 

Prima intenţie a fost aceea de a evita o etichetare a extremismului în dreapta şi 
stânga. Nu tipurile extremismului sunt relevante, ci faptul că fenomenul există, iar presa 
îl prezintă de multe ori în mod inadecvat. Însă, având în vedere că România este un stat 
eliberat recent de sub comunism, este totuşi utilă o analiză între modul în care presa 
online a anului 2011 abordează subiectul Hitler, respectiv subiectul Stalin. Dacă Stalin 
este recunoscut ca vinovat de crime împotriva umanităţii în majoritatea titlurilor şi a 
articolelor, Hitler pare a fi – de multe ori – o curiozitate, o atracţie şi chiar o modalitate 
de entertainment.  

Numele lui Stalin se regăseşte în 92 de titluri de presă, iar numele lui Hitler apare de 
237 de ori. Dacă ar fi vorba în ambele cazuri despre un interes pur istoric, ar trebui 
probabil să existe un relativ echilibru numeric. 

Iată tabelul şi graficul referitoare la titlurile care cuprind numele celor doi dictatori: 
 
 
Tabel E. Titlurile de presă care cuprind termenii “Hitler”, “Stalin” 
 

PUBLICAŢIA Hitler Stalin 
Adevărul (adevarul.ro) 40 25 
Antena 3 (antena3.ro) 10 4 
Cotidianul.ro (cotidianul.ro) 13 9 
Evenimentul Zilei (evz.ro) 28 10 
Gândul.info (gandul.info) 37 8 
HotNews.ro (hotnews.ro) 29 20 
Jurnalul Naţional (jurnalul.ro) 22 3 
Mediafax (mediafax.ro) 22 4 
Rador (rador.ro) 3 1 
România Liberă (romanialibera.ro) 33 8 

Total Titluri 237 92 
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Grafic 6. Titlurile de presă care cuprind termenii “Hitler”, “Stalin” 
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5 Tabel F. Exemple de titluri care îl propun atenţiei cititorilor pe Adolf Hitler:
 

100 de instantanee 3D cu Hitler 
VIDEO Parodie: Hitler se înfurie când aude că Apple a pierdut prototipul 
de iPhone 5 într-un bar 
Hitler îi obliga pe soldaţii germani să poarte în geantă câte o femeie 
gonflabilă 
VIDEO Hitler, nervos din cauza rezultatelor de la Bacalaureat, într-o 
parodie pe YouTube 
Pisici care seamănă cu Hitler 

Adevărul 

VIDEO Faimosul designer John Galliano: „Îl iubesc pe Hitler“ 

                                                 
5 Titluri extrase din Anexa 2. 
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Hitler reîncarnat în pisică: Vezi cum arată Kitler, versiunea felină a 
Fuhrer-ului 
Hitler comanda jucării sexuale pentru soldaţii săi, pentru a-i îndepărta de 
prostituate 

Antena 3 

Hitler, supărat pe elevii care au dat bacalaureatul: Nu i-aş lăsa să-mi 
spele nici maşina 

Cotidianul Hitler a ordonat crearea unor farfurii zburătoare ca să atace Londra şi 
New York-ul 
Lui Adolf Hitler îi plăcea Albă ca Zăpada 
"Slăbiciunea" lui Adolf Hitler. Vezi ce ascundea dictatorul 
O orchestră israeliană va cânta muzică de Wagner, favoritul lui Hitler 
Cele mai licitate obiecte personale ale lui Hitler 
Lumea văzută prin teleobiectiv. Hitler, interesat de performanţele 
sportive ale Germaniei 

Evenimentul 
Zilei 

Câinele care îl saluta pe Hitler 
LA MASĂ CU HITLER: Cum petrecea Crăciunul Führer-ul în 1941. 
GALERIE FOTO 
Unul din zece tineri austrieci crede că Hitler "a făcut multe lucruri bune 
pentru oameni" - SONDAJ 
O nouă ipoteză despre sfârşitul Fuhrerului: Hitler şi Eva Braun ar fi 
zburat în Argentina după sfărşitul războiului şi ar fi murit de bătrâneţe 
Hitler, AMENDAT pentru depăşirea vitezei legale. Cum a încercat să 
scape de sancţiune 
FOTOGRAFII RARE color cu Adolf Hitler, scoase la licitaţie 
VIDEO: ACEŞTIA AU FOST PĂRINŢII LUI HITLER. Picturile 
INEDITE au aparţinut chiar Fuhrer-ului şi vor fi scoase la licitaţie 
DOCUMENT DE ARHIVĂ. 1936: Daily Mirror publică un interviu cu 
"un om al destinului". Îl chema Adolf Hitler 
BAC 2011. "Ce a picat la bac? Tot liceul". Ce glume au apărut pe 
internet după ce 55, 53% dintre elevi au picat examenele. PLUS: Ce notă 
a luat "Hitler" la bacalaureat - video 
Cum să scoţi bani din buncărele abandonate. Cât costă să vezi cazemata 
lui Hitler din Berlin 
Françoise Dior, nepoata designerului Christian Dior: „Hitler este eroul 
meu” 
Fotografii inedite cu amanta lui Hitler – GALERIE FOTO – Eva Braun 
împreună cu Fuhrerul şi familia 

Gândul 

Fotografii cu Hitler, vândute cu 35.800 de euro 
Parodie: Hitler se infurie cand aude ca Apple a pierdut prototipul de 
iPhone 5 intr-un bar 
Cum arata gonflabila lui Hitler 
Clipul zilei: Hitler si BAC-ul la romani 
Faze Tari: Hitler a ordonat crearea unor farfurii zburatoare pentru a ataca 
Londra si New York-ul 
Un album personal al sotiei lui Hitler a fost facut public 

HotNews 

VIDEO John Galliano, concediat de Dior din cauza filmuletului in care 
afirma "Il iubesc pe Hitler" 
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Crăciun nazist cu Adolf Hitler în 1941 (GALERIE FOTO) 
În pat cu Hitler 
Brelocuri cu Adolf Hitler, vândute într-un lanţ de magazine din Taiwan 
Fotografii color cu Adolf Hitler, scoase la licitaţie săptămâna viitoare 
Daily Mirror 1936: Interviu în exclusivitate cu Adolf Hitler 
Hitler şi bin Laden comentează pe youtube rezultatele la bac 
Paharele lui Hitler, scoase la licitaţie 

Jurnalul 
Naţional 

Imagini inedite cu Eva Braun şi Hitler, date publicităţii 
Crăciun nazist: Cum petrecea Adolf Hitler Crăciunul în timpul celui de-
Al Doilea Război Mondial – FOTO 
Trusa de scris folosită de Hitler pentru a semna Acordul de la Munchen, 
vândută cu 423.000 de dolari 
Trusa de scris folosită de Adolf Hitler pentru a semna Acordul de la 
Munchen, scoasă la licitaţie 
A fost publicată o colecţie de fotografii cu Hitler realizate în 3D 
Adolf Hitler în fotografii color rare - FOTO 
Prostituatele din Paris, un pericol pentru soldaţii nazişti. Care a fost 
planul lui Hitler pentru a stopa răspândirea bolilor cu transmitere sexuală 
Lars Von Trier: Îl înţeleg pe Hitler, chiar dacă nu era un tip curajos 
Nepoata designerului Christian Dior: Hitler este eroul meu 

Mediafax 

Galliano îl adoră pe Hitler - VIDEO 
Rador Fotografii ale lui Hitler în format 3D, publicate în Germania 

FOTO Cum petrecea Adolf Hitler Crăciunul în timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial 
A trăit oare Adolf Hitler într-o casă din Patagonia? 
Ochelarii lui Hitler, scoşi la licitaţie! Vezi aici cat costă 
Cum a încercat Hitler să scape de-o amendă 
Germania: Fotografii 3D cu Hitler, publicate de editura Pendo 
Cine este Paula Hitler, cealaltă femeie din viaţa Fuhrer-ului 

România 
Liberă 

Fotografii inedite cu Hitler, vândute la licitaţie cu 35.800 de euro 
 
 

După cum se poate observa în Tabelul F, în cadrul exemplelor selectate nu apare 
nicio prezentare a istoriei obiective, nicio condamnare a crimelor împotriva umanităţii, 
nicio mărturie a victimelor holocaustului, niciun punct de vedere al apărătorilor 
drepturilor omului, nicio poziţie oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar lista ar putea 
continua. 

În schimb, Hitler este prezentat ca om de familie, ca fiu, ca soţ, ca amant, în calitate 
de Comandant năstruşnic al armatei, în calitate de credincios care serbează Crăciunul, 
ajungându-se până la a fi propus ca sursă de distracţie sau ca generator de venituri uriaşe 
în cadrul licitaţiilor. 

Manipularea este la ea acasă atunci când unii redactori români decid să scrie despre 
Adolf Hitler. Fie că acest fapt se petrece în mod conştient sau din inconştienţă, în mod 
deliberat sau conjunctural, nu este scuzabil. 

La polul opus, în domeniul drepturilor omului, nu există nicio persoană, din prezent 
sau aparţinând istoriei, care să fie înfăţişată publicului la fel de insistent, consecvent şi 
prin metode atât de variate, menite să stârnească fascinaţia cititorilor. 
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Nu există apărători ai drepturilor fundamentale promovaţi ca modele. Cu rare 
excepţii, nu se scrie despre persoane care activează sau care au activat în domeniul 
amintit. În funcţie de fiecare publicaţie, sunt rarisime sau inexistente interviurile cu 
activişti sau apărători ai drepturilor omului. Nu sunt prezentate Declaraţia Universala a 
Drepturilor Omului, Convenţia Europeană sau jurisprudenţa CEDO. Nu este prezentată 
suficient legislaţia internă din acest domeniu. 
 

De multe ori, când autorii folosesc sintagma “dreptuile omului”, se referă la abuzuri, 
la masacre şi la crime împotriva umanităţii. Printre subiectele principale din 2011 au fost 
conflictele din Libia, din Siria, cele din alte ţări arabe, cazul închisorilor CIA şi 
încarcerarea fostului premier ucrainean Iulia Timoşenko. 

Un caz inedit, cu prilejul căruia redactorii au reuşit să îmbine abordarea de tabloid cu 
tematica drepturilor fundamentale, a fost cel al omului de afaceri Irinel Columbeanu, care 
a întreprins demersuri pentru a fi primit la Comisia pentru Drepturile Omului din Camera 
Deputaţilor, ca urmare a conflictelor cu fosta sa soţie. 

Drepturile omului au fost aduse în atenţia cititorilor, în mod echilibrat, în preajma 
decernării Premiului Nobel pentru Pace şi în cadrul textelor despre Václav Havel. 

Sintagma mai este folosită în editoriale, în principal ca argumentaţie pe marginea 
unor subiecte politice ori de altă natură. Termenul “Hitler” este invocat în situaţii 
similare. 
 
 
IV.2. Cale liberă pentru Noua Dreaptă 
 

Este semnificativ fenomenul de presă care arată că şase organizaţii pentru apărarea 
drepturilor omului şi ale cetăţeanului nu au cumulat, laolaltă, măcar un număr egal de 
titluri cu mişcarea Noua Dreaptă.  

Aşa cum am precizat în cadrul unui capitol anterior, Noua Dreaptă este cea mai 
cunoscută grupare ultranaţionalistă din România. Aceasta ar putea fi considerată grupare 
apropiată neo-nazismului, având particularităţi determinate de mediul socio-cultural 
românesc. Noua Dreaptă are ca simbol crucea celtică, îl desemnează ca figură paternă pe 
liderul Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, şi revendică “strânse relaţii de 
colaborare cu numeroase organizaţii naţionaliste din Europa”. În 2011, membrii Noii 
Drepte au anunţat că întreprind demersurile necesare înfiinţării unui partid politic. 

Alocând spaţiu generos, presa transmite către public diferitele acţiuni anti-sociale, de 
instigare la intoleranţă, la şovinism şi la discriminare. În majoritatea covârşitoare a 
cazurilor, redactorii mimează comunicarea neutră a informaţiei intrinseci, evitând să 
includă şi puncte de vedere ale ONG-urilor cu tradiţie şi credibilitate în domeniul apărării 
drepturilor fundamentale, să ceară puncte de vedere oficiale ale organismelor interne şi 
internaţionale sau opinii individuale ale membrilor acestora. 

În 2011 a mai putut fi observată o tendinţă gravă. Jurnaliştii au scris despre acte de 
discriminare, la care sunt supuşi românii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. De 
asemenea, au fost punctate instigările la separatism ale anumitor organizaţii exremiste, 
din rândurile cărora fac parte cetăţeni români de etnie maghiară. Ca urmare, unele 
instituţii media au încercat să contrapună, prin intermediul paginilor online, acţiunile 
mişcării Noua Dreaptă. Această tactică este alarmantă şi este de natură să încurajeze 
extremismul ambelor tabere pe marginea cărora sunt construite subiectele de presă.  
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IV.3. Politicile editoriale ale instituţiilor media 
 

Este firesc ca numele unuia dintre cei mai sălbatici criminali ai omenirii să fie 
promovat mai intens decât valorile care stau la baza sistemului democratic şi a statului de 
drept? Fără îndoială că nu. 

Această practică este etică sau reflectă o lipsă de responsabilitate a celor însărcinaţi 
cu asigurarea unei politici editoriale echilibrate? Faptul că majoritatea instituţiilor de 
presă aparţin mediului privat nu este suficient pentru a îndreptăţi moral pe cineva să 
acţioneze fără asumarea unor responsabilităţi etice sau chiar cu iresponsabilitate. 

Este greşit ca Hitler să fie promovat, sub masca neutralităţii, inclusiv pentru faptul că 
este autorul unei doctrine care neagă valorile umane, neagă dreptul la şanse egale şi 
neagă dreptul la viaţă. Adolf Hitler nu este doar persoana care a coordonat masacrarea 
câtorva milioane de oameni în urmă cu mai multe zeci de ani, ci este individul care a 
cristalizat o doctrină politică prin cumularea tuturor formelor de intoleranţă, a violenţei 
discreţionare şi a dreptului de viaţă şi de moarte, pe care unii indivizi şi-l arogă asupra 
altora. Adolf Hitler nu este doar un personaj istoric, ci şi o figură a prezentului, ca urmare 
a faptului că doctrina sa continuă să existe. Atâta timp cât cineva încearcă să îl 
promoveze pe Hitler, încearcă în fapt să-i promoveze doctrina. 

Cu referire la studiul de faţă, fenomenele constatate ca urmare a monitorizării celor 
zece publicaţii online sunt determinate de diferiţi factori. Activitatea de contorizare şi 
discuţiile cu unii redactori au ajutat la evidenţierea a cinci factori majori care determină 
aceste fenomene. 
 

1. Este invocat argumentul că extremismul aduce un număr mai mare de vizitatori 
unici, de cititori, decât ar aduce articolele de promovare a drepturilor omului. Se 
consideră că extremismul este spectaculos şi, pe cale de consecinţă, aduce un 
public numeros. 

2. Apare adesea un dezinteres al redactorilor pentru drepturile omului, dezinteres 
cauzat de domeniul vast pe care fiecare îl are în sarcină şi de succesiunea alertă a 
subiectelor. 

3. Lipsa de pregătire, în acest domeniu, a persoanelor care scriu sau care traduc 
articole din presa internaţională, fie despre drepturile fundamentale, fie despre 
extremism. 

4. Principiile şi convingerile personale ale autorilor şi ale traducătorilor influenţează 
conţinutul articolelor şi al publicaţiilor. 

5. Politica editorială. Acest din urmă factor este, în mod cert, definitoriu pentru 
activitatea presei, iar oamenii care coordonează redacţiile au primul şi ultimul 
cuvânt în alegerea subiectelor. 
      Discuţiile purtate cu diferiţi redactori ai publicaţiilor supuse analizei relevă 
lipsa puterii de decizie asupra temelor abordate. “Nu eu decid”, “Noi suntem prea 
mici pentru a hotărî ”, “Avem prea puţine drepturi pentru a alege despre ce 
scriem”. 
      Cu toate că principiile fiecărui redactor contează, iar răspunderea aparţine în 
bună măsură autorului sau traducătorului, rezultă totuşi că politica editorială este 
mai presus de vionţa simplilor angajaţi şi a colaboratorilor.  
      Astfel, conducerea fiecărei redacţii este cea care impune o anumită linie. Tot 
membrii din conducere sunt cei care au răspunderea principală pentru subiectele 
prezentate publicului şi pentru modalitatea în care acestea sunt abordate. 
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V. Sugestii 
 
 
 
 

Astfel încât activitatea de presă din România să evolueze, este necesară abordarea 
diferită a problematicilor privind drepturile omului şi extremismul. Decenţa textelor 
publicate ţine de fiecare autor şi de echipa redacţională. Dincolo de strategiile care ar 
putea fi recomandate, mult mai importante sunt buna credinţă, bunul simţ şi valorile 
oamenilor care scriu zi de zi în presă. 

Iată nouă sugestii adresate instituţiilor media, conturate ca rezultat al monitorizării 
titlurilor şi a articolelor din 2011: 
 

1. Cooptarea câte unui redactor, angajat sau colaborator, specializat în problematica 
drepturilor omului, care să se ocupe strict de acest domeniu. Astfel ar putea fi 
intensificat ritmul de publicare a articolelor care au ca scop promovarea 
drepturilor fundamentale. Acestea ar putea fi prezentate publicului alături de 
textele celorlalţi redactori specializaţi în domenii precum interne, externe, 
eveniment ş.a.m.d. Totodată, capacitatea de expertiză pe care o are o persoană 
specializată contribuie la profesionalismul echipei din care face parte. 

2. Evitarea articolelor care prezintă extremismul ca formă de entertainment. 
Înlocuirea lor cu articole documentate asupra istoriei. Atractivitatea titlurilor şi a 
textelor ţine de abordare, de stil şi de priceperea autorilor, nu de promovarea 
extremismului. 

3. Consultarea ONG-urilor pentru apărarea drepturilor omului, a organismelor 
interne şi internaţionale, de fiecare dată când sunt aduse în atenţia cititorilor 
acţiuni ale unor grupări extremiste. Includerea punctelor de vedere personale ale 
membrilor instituţiilor menţionate. 

4. Interviuri cu personalităţi din România şi de pe plan internaţional, care au fost 
victime ale extremismului, indiferent de etichetele nenumăratelor forme de 
extremism. 

5. Interviuri cu personalităţi din România şi de pe plan internaţional, apărători sau 
activişti pentru drepturile omului. 

6. Articole de promovare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a 
Convenţiei Europene, a jurisprudenţei CEDO, a tratatelor şi a organismelor 
internaţionale din domeniu. 

7. Articole de promovare a personalităţilor angajate, de-a lungul anilor, în lupta 
pentru drepturile şi libertăţile civile. 

8. Prezentarea comunicatelor de presă şi a campaniilor iniţiate de ONG-urile de 
apărate a drepturilor omului. Prezentarea şi promovarea existenţei acestor ONG-
uri. 

9. Organizarea unor dezbateri în cadrul Clubului Român de Presă şi al altor asociaţii 
cu atribuţii în domeniul presei. Semnarea unor acorduri privind etica activităţilor 
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de presă referitoare la prezentarea către public a drepturilor omului şi a 
extremismului. 

 
O parte dintre aceste propuneri sunt aplicate deja de unele instituţii media, într-o 

măsură mai mare sau mai mică. Fiecare publicaţie are particularităţile sale. Însă, din 
privirea de ansamblu pe care o facilitează studiul de faţă, este evident că în presa 
românească ar trebui să aibă loc nenumărate transformări.  

După familie şi scoală, mass-media are o putere uriaşă de a construi sau de a distruge 
simţul civic al unei societăţi. Iar simţ civic nu înseamnă naţionalism, şovinism, 
intoleranţă, propagarea violenţei verbale sau fizice ori a atitudinilor anti-sociale. 

Nu întâmplător, oamenii sunt mai fericiţi, se simt mai împliniţi şi au şanse mai mari la 
prosperitate în societăţile în care respectarea şi implementarea drepturilor omului sunt 
valorile cele mai cultivate şi încurajate, inclusiv de către presă. 

Fiecare om şi fiecare cetăţean are propria sa răspundere pentru felul în care 
modelează societatea prin acţiunile sale. Fiecare titlu şi fiecare articol au un impact direct 
asupra celor care citesc, iar acest fapt ar trebui conştientizat de jurnalişti. 
 
 

 21



 
 
 
 

Rezumat 
 
 
 
 

Studiul întocmit de ProCausa cu privire la reflectarea drepturilor omului şi a 
extremismului în presa online din România, pentru anul 2011, este realizat în urma 
monitorizării a zece publicaţii la care cititorii au acces pe internet. Au fost incluse 
portalurile de ştiri despre care s-a considerat că fac parte din categoria quality press şi ai 
căror parametri tehnici au permis contorizarea titlurilor, respectiv a articolelor. 

Datele statistice arată faptul că Adolf Hitler este mai promovat decât problematica 
drepturilor omului, în titlurile de presă ale anului 2011. Dacă diferitele forme ale 
sintagmei “drepturile omului” totalizează 167 de titluri, numele dictatorului nazist Adolf 
Hitler apare de 237 de ori. Situaţia este gravă şi în ceea ce priveşte cuprinsul articolelor 
publicate. Ca frecvenţă, la fiecare 2,3 articole care invocă drepturile fundamentale, apare 
şi un articol prin intermediul căruia Adolf Hitler este adus în atenţia publicului. Fiecare 
dintre cele zece portaluri de ştiri acordă spaţiu în funcţie de politica editorială, de 
raţiunile autorilor şi de frecvenţa publicării de materiale. 

Preferinţa pentru numele dictatorului vinovat de crime împotriva umanităţii este 
categorică şi în cazul unei comparaţii cu textele referitoare la activişti, apărători sau 
luptători pentru drepturile fundamentale. Numele incluse în cadrul analizei au fost Martin 
Luther King Jr, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi şi Václav Havel. Niciunul dintre 
aceste personalităţi nu sunt înfăţişate publicului la fel de insistent, consecvent şi prin 
metode atât de variate, menite să stârnească fascinaţia cititorilor, aşa cum se întâmplă în 
cazul fostului lider nazist.  

A doua temă a studiului se referă la promovarea acţiunilor întreprinse de “Noua 
Dreaptă”, care ar putea fi considerată grupare apropiată neo-nazismului, cu particularităţi 
condiţionate de mediul socio-cultural din România. 

Redactorii români menţionează mişcarea Noua Dreaptă în 42 dintre titlurile de presă 
ale websiteurilor de informaţii monitorizate. La polul opus, organizaţiile pentru apărarea 
drepturilor omului nu primesc titluri de presă decât în condiţii cu totul excepţionale.  

Astfel, în decurs de un an de zile, APADOR-CH cumulează 3 titluri de presă, Pro 
Democraţia 5 titluri, Amnesty International 22 de titluri, Freedom House 7 titluri, iar 
Human Rights Watch şi ILGA-Europe nu sunt menţionate în cuprinsul niciunui titlu. 
Trebuie precizat că au fost incluse organizaţii din România, filiale din România ale unor 
organizaţii internaţionale sau organizaţii internaţionale care abordează teme privind 
România. 

Ca rezultat al activităţii de monitorizare, ProCausa formulează câteva sugestii 
adresate instituţiilor media. Se propune cooptarea câte unui redactor specializat în 
problematica drepturilor omului, care să aibă în sarcină acest domeniu. Capacitatea de 
expertiză al unui specialist contribuie la profesionalismul echipei din care face parte. 

Se mai propune, printre altele, evitarea articolelor care prezintă extremismul ca formă 
de entertainment; publicarea unor articole documentate asupra istoriei, respectiv asupra 
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drepturilor fundamentale; realizarea de interviuri cu apărători ai drepturilor omului, din 
România sau din lume, şi promovarea personalităţilor angajate, de-a lungul anilor, în 
lupta pentru drepturile şi libertăţile civile. 

Alături de familie şi şcoală, mass-media are puterea uriaşă de a construi sau de a 
distruge spiritul civic al unei societăţi. Fiecare jurnalist şi fiecare formator de opinie are 
propria răspundere pentru felul în care modelează societatea prin acţiunile sale, iar acest 
fapt trebuie conştientizat. 
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ANEXA 2 
 

TITLURI ŞI ARTICOLE CARE CUPRIND TERMENII:  
“DREPTURILE OMULUI”, “HITLER”, 

“MARTIN LUTHER KING JR.”, “NELSON MANDELA”, 
“MAHATMA GANDHI”, VÁCLAV HAVEL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adevărul (adevarul.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 1.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  “Adevărul” a luat premiu pentru campania împotriva intoleranţei faţă de 
copiii cu dizabilităţi fizice (11 decembrie 2011) 

2.  Premiul Nobel pentru Pace a fost înmânat preşedintei Liberiei  
3.  VIOLENȚĂ ÎN CAPITALĂ Jandarmii au luat pe sus câțiva tineri care 

manifestau pașnic 
4.  Avocatul Poporului primeşte sibienii în audienţă la Prefectrură, la mijlocul 

săptămânii viitoare 
5.  Amnesty International cere României o investigaţie independentă pentru 

închisoarea CIA 
6.  Gheorghe Briceag şi grupul antisovietic din Costeşti  
7.  Iordănescu nu lasă Senatul pentru Steaua 
8.  Cum îşi pacifică Brazilia favelele 
9.  Concursul “5 Licee 5 Teatre” şi-a desemnat câştigătorii 
10.  Activist sirian: Oricât de mult sânge ar curge, poporul sirian nu va renunţa 
11.  Urmează o Primăvară birmană? 
12.  VIDEO Teodor Meleşcanu, preşedintele Comisiei de Apărare a Senatului 

României: România, victimă colaterală în „războiul” Bush-Obama 
13.  Motivare magistraţi: scriitorul Ioan Groşan este informatorul „Radu 

Greceanu” 
14.  Ancheta în cazul Bîrsan, punct şi de la capăt 
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15.  Legea privind castrarea chimică a pedofililor, adoptată tacit de Senat  
16.  SUA şi UE cer regimului sirian să pună capăt imediat violenţelor 
17.  Primarul Nichita a fost albit de judecători 
18.  Legea cu privire la eutanasierea câinilor a fost atacată la Curtea 

Constituţională 
19.  Noi proteste în Egipt, Siria şi Arabia Saudită 
20.  Egiptenii sunt furioşi că li s-a furat revoluţia  
21.  Comandantul detaşamentului care l-a capturat pe Seif al-Islam Gaddafi, 

numit ministru al Apărări 
22.  Milioane de euro pentru despăgubirea persoanelor ce s-au plans la 

CEDO 
23.  Soarta Iuliei Timosenko, discutată în cadrul unui meci de Champions League 
24.  Libertăţi în schimbare 
25.  Discriminaţi într-o ţară ce se vrea democratică 
26.  Ultimatum de trei zile pentru Siria 
27.  Cinci „Decebaliști” dezbat probleme arzătoare în parlamentul European  
28.  Citeşte integral motivarea Curţii de Apel Cluj la arestarea primarului Sorin 

Apostu 
29.  Ce parteneriat, cu ce Americă? - FP România, nr. 25 
30.  Cadouri pentru România de la regi şi şefi de state, 2004 - 2010: Năstase, ceas 

cosmopolit de la Josef Borrell 
31.  Băsescu după vizita cu uşile închise de la Curtea Constituţională: "Am vorbit 

despre neclarităţi legislative în general" 
32.  Votul final pe proiectul de lege privind asistenţa socială va fi dat peste o 

săptămână 
33.  Ieşeanul care a cerut suspendarea recensământului a renunţat la proces 
34.  VIDEO Staffan de Mistura, şeful ONU în Afganistan:"Se apropie sfârşitul 

războiului, dar este cel mai critic moment" 
35.  Amendă de 1,7 milioane de euro pentru un celebru artist chinez 
36.  Ambasadorul Danemarcei: „Sunt convins că Moldova se va alătura statelor 

UE“ 
37.  Ajutor umanitar acordat cu conditia de a accepta homosexualii 
38.  Europa, divizată în două „cluburi“ 
39.  Bashar al-Assad: Occidentul riscă un „cutremur“ în Orientul Mijlociu dacă 

intervine în Siria 
40.  Marea Britanie îşi revizuieşte de urgenţă statutul de membră UE  
41.  Proteste în Australia, în timpul vizitei reginei Elisabeta a II-a 
42.  Bulgaria ar putea să renunţe la prognozele meteo din cauza reducerilor 

bugetare 
43.  Londra se simte atacată de directivele UE 
44.  Procesul ieşeanului care a cerut suspendarea recensământului a fost amânat 
45.  În Republica Moldova, chirurgia inimii a ajuns sub bisturiul restructurărilor 
46.  Un ieşean cere suspendarea recensământului 
47.  Efectele adverse ale „primăverii arabe“ 
48.  Tunisia liberă alege islamismul moderat 
49.  Tripoli: Mai mult de 50 de cadavre aflate în descompunere, găsite într-un 

 33



hotel din Sirt  
50.  Zeci de libieni stau la coadă să se pozeze cu cadavrul lui Gaddafi 
51.  Familia lui Muammar Gaddafi cere să-i fie predate cadavrul fostului lider şi 

al fiului său Muatassim 
52.  Cine a apăsat pe trăgaci 
53.  REVISTA PRESEI Bătuţi pentru că nu sunt comunişti? Doi tineri din satul 

Japca susţin ca au fost agresaţi 
54.  Sfârşitul dictatorului perfect 
55.  Republicanii şi politica externă 
56.  Martor în dosarul Cubreacov supus detectorului de minciuni REVISTA 

PRESEI 
57.  Monica Macovei: "Aş face un partid nou. Trebuie un partid nou" 
58.  REVISTA PRESEI Guvernul pregătește impozite noi pentru persoanele 

fizice  
59.  Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, marcată şi la 

Craiova 
60.  Raport CRPE: Nouă luni pentru reforma restituirii proprietăţilor 
61.  A reclamat un scandal din şcoală la Parchet: „Copilul meu a fost lovit cu 

piciorele în faţă, iar directorul mi-a spus «Ieşi afară a dracului de javră că te 
bat»“ 

62.  Festival la Cluj, Kolozsvár, Klausenburg, Kluż 
63.  Statul, dator vândut dascălilor din Maramureş 
64.  Frunda: Monica Macovei vrea o puşcărie pentru toată România 
65.  Angajații Consiliului Județean Vaslui au pierdut procesul cu instituția 
66.  Ucraina: închisoare pentru Timoşenko, lidera opoziţiei  
67.  „Execuţie“ în faţa Ambasadei Belarus din Chişinău  
68.  Comisia Europeană: Premiul Nobel pentru pace din 2011 transmite un 

semnal puternic pentru drepturile femeilor 
69.  Smaranda Enache, premiată de Tokes Laszlo 
70.  Cecenia: staruri la ziua preşedintelui 
71.  Wall Street: sindicatele, alături de „indignaţi“ 
72.  Bob Dylan, surpriza pariurilor la Nobelul literar 
73.  Bloggeri printre favoriţii la Nobelul pentru Pace 
74.  Foto: Mii de tineri au luat cu asalt Piaţa Avram Iancu. Toţi poartă măşti albe 

sau negre  
75.  GALERIE FOTO: Ecstasy şi canabis, antonimele bucuriei şi libertăţii. Sute 

de baloane albe şi negre în lupta antidrog.  
76.  Un jurnalist din Moldova a luat Premiul european pentru tineri  
77.  După revenirea lui Muruianu, Raisa Botezatu a depus cerere de eliberare din 

funcţia de judecător 
78.  Trei zile de evenimente dedicate educaţiei. Vezi aici programul!  
79.  Marea Britanie interzice accesul a peste 60 de oficiali ruşi, suspecţi în cazul 

Magniţki 
80.  VIDEO Obama sare în apărarea unui soldat american gay 
81.  Începe sezonul premiilor Nobel. Vezi cine sunt favoriţii! 
82.  Siria: pietre şi violenţe pentru ambasadori 
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83.  CEDO consideră inadmisibile plângerile bugetarilor români: sporurile 
nu sunt egale cu dreptul la proprietate 

84.  Cicciolina se vrea primăriţă 
85.  A murit prima femeie din Africa laureată a Premiului Nobel pentru Pace 
86.  Mafia şi revoluţia 
87.  Locuitorii de pe strada Dealului încătuşaţi de Poliţia Locală au depus 

plângere pentru agresiune 
88.  INTERVIU Ulvi Akhundlu, oficial Consiliul Europei: Moldova va fi tot 

timpul sub lupă 
89.  Cerere de evacuare a 120 de familii de pe un teren din Cluj, respinsă de 

instanţă 
90.  FOTOGALERIE Lagărele de exterminare există și acum! Sute de mii de 

oameni sunt ținuți prizonieri și tratați ca niște sclavi în Coreea de Nord!  
91.  Reţeta amară a ciocolatei: abuzuri asupra copiilor, trafic de persoane şi 

sclavie 
92.  Românii şi strigoii din Uniunea Europeană 
93.  Macovei a impus anticorupţia la Bruxelles  
94.  EBA, femeile de afaceri, terorismul şi pescuitul 
95.  Voicu, din arest, în Comisia pentru drepturile omului 
96.  Le Monde critică lipsa de precizie a măsurilor franceze împotriva 

"delincvenţei româneşti" 
97.  Liberalul Mihai Ghimpu va rosti mâine un discurs la Washington  
98.  Ce prevede parteneriatul strategic româno-american  
99.  Românii, „oile negre“ în presa internaţională  
100. Început de an şi retrospectivă la Liceul Economic „Petre S. Aurelian" 
101. Vezi aici sesizarea transmisă de Andreea Marin Consiliului Naţional al 

Audiovizualului 
102. Europarlamentarii vor o poliție a granițelor Schengen mai puternică și 

mai atentă la drepturile omului 
103. Ten Years After 
104. Realităţi din lumea capitalului 
105. Primul criminal vieţaş brăilean se războieşte cu instanţele din România, 

după ce a câştigat la CEDO 
106. FOTO Celebrităţile care au făcut bani frumoşi din spectacolele oferite lui 

Gaddafi şi familiei lui 
107. Oficiali europeni propun să fie modificat un punct din Constituţia Moldovei 

ca să fie exclus, astfel, monopolul religiei ortodoxe 
108. FOTO/ Scandal monstru în centrul Galaţiului. Patronul pizzeriei Da-isi a fost 

evacuat cu mascaţii 
109. VIDEO Homosexualitatea, pedepsită cu moartea în Iran: trei bărbaţi au fost 

spânzuraţi 
110. historia.ro - Cum a avut loc primul genocid din istorie 
111. Andreea Marin a depus plângere la ANPC pentru că a fost urmărită de 

televiziune 
112. Guantanamo de Dâmboviţa 
113. România, „complice la delictele CIA“ 
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114. Scandal rusesc cu o pastilă de metadonă 
115. Comisar: Un centru de tortură al CIA a fost înfiinţat lângă Bucureşti 
116. Un deţinut din Galaţi, condamnat pe viaţă, a primit bani de la stat pentru 

bătăile încasate în timpul anchetei 
117. „Primăvara arabă“ nu a adus încă democraţia 
118. Cursuri anti-corupţie în Bacău pe banii Departamentului de Stat al SUA 
119. Pastila de călătorie: La cort 
120. Ramadanul în Siria, soldat cu peste 470 de morţi 
121. ONU, pentru libertatea religiei în Moldova 
122. Ambasadorul Americii îl „urechează“ pe edilul oraşului 
123. Ambasadorul SUA îl trage de urechi pe primarul băimărean 
124. WikiLeaks: spionii SUA, daţi de gol 
125. Misiune umanitară a UE la Tripoli. Socialiştii cer deblocarea fondurilor 

libiene îngheţate la debutul conflictului 
126. Siria: Represiune feroce a „trădătorilor“ 
127. Primarul cu „Amnesty International“ pe cap 
128. Siria: armata deschide focul într-un oraş de la frontiera cu Libanul 
129. Fotografia de pe Facebook care a şocat Africa de Sud  
130. Politica imigraţiei – un tabu 
131. Primarul din Baia Mare vrea scuze de la „Amnesty International“  
132. „Dispariţiile” opozanţilor politici, legalizate în China? 
133. Primarul de Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a intrat iar în vizorul 

organizaţiilor internaţionale  
134. FOTO “Avertisment” al securităţii siriene: Au rupt mâinile unui artist ca să 

nu mai deseneze  
135. Tribunalul i-a dat dreptate fostei şefe de la Zoo, în scandalul animalelor 

dispărute 
136. Butonul “like” de pe Facebook, interzis într-un land din Germania. Renate 

Weber: “În SUA, protecţia vieţii private a dispărut” 
137. MOLDOVA, RAIUL PEDOFILILOR Minorii „închiriați“ erau duși illegal 

în Ucraina, prin Transnistria 
138. Merkel, în război cu toată lumea 
139. EXCLUSIV Călăii de Agenţia de Transplant au vrut să omoare embrionii 

confiscaţi de la “fabrica de bebeluşi” a lui Harry Mironescu 
140. Fostul vicepreședinte al Ascom-Group reclamă Republica Moldova la 

CEDO! 
141. VIDEO Memorialul Martin Luther King – fabricat în China 
142. POVEŞTI DE CHIŞINĂU Vezi istoria de după gratiile Izolatorului de 

Urmărire Penală din Capitală. GALERII FOTO! 
143. FOTOGALERIE România riscă două condamnări la CEDO din cauza 

„călăilor“ de bebeluşi de la Agenţia de Transplant 
144. VIDEO Atrocităţile din Siria. Ce poate face un tiran împotriva propriului 

popor  
145. VIDEO Singurătatea copiilor cu SIDA de la Singureni 
146. Totalitarism de catifea  
147. Operaţiunile militare împotriva opozanţilor “au încetat” în Siria, a anunţat 
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preşedintele al-Assad 
148. Feţele de azi ale României June 
149. Miron Cozma, membru al unui ONG-fantomă 
150. Declaraţia comună de la Roşia Montană 
151. Mineriada de pe litoral 
152. Iulia Timoşenko, din închisoare: "Îmi este frică să nu fiu omorâtă" 
153. Strada a ajuns o junglă controlată de gorile înarmate 
154. Ce afaceri mai putem face cu chinezii 
155. Este proasta educaţie a tinerilor unul dintre motivele evenimentelor anarhice 

din Anglia, sau doar slaba natură umană? 
156. Ce afaceri mai putem face cu chinezii 
157. Protestatar „doborât“ cu laxativ 
158. Ungaria: libertatea religioasă, în pericol 
159. Cel puţin 21 civili, ucişi în Siria de tiruri ale armatei  
160. INTERVIU Bălăceanu Stolnici: "Am început să-mi scriu memoriile din 

copilărie"  
161. Renate Weber prizează adrenalină şi din plictisitorul Bruxelles 
162. Grecia vrea să sape un şanţ de 7 metri la graniţa cu Turcia 
163. Când puteţi apela la Avocatul Poporului 
164. Construirea „Brâncuşi Center“, anulată de edili  
165. Cel puţin 121 de sirieni împuşcaţi de armată  
166. Rusia face lista oficialilor americani indizerabili 
167. Piraţii auto suceveni, vânaţi că parchează ilegal 
168. Timpul nu mai are răbdare cu Cipru 
169. Voluntariatul, şansa de a descoperi ce poţi să fii, fără să-ţi baţi capul cu banii 

de cazare şi masă 
170. Prostituţia, ce afacere! 
171. „Alb sau negru, dacă miroşi urât şi faci scandal nu intri în club“ 
172. FOTO Controversa caricaturilor cu profetul Mahomed. Momente - cheie 
173. EBA, specialista discursurilor de un minut 
174. Adrian Severin, de la student comunist, la ministru şi apoi la urmărit penal 

pentru luare de mită 
175. EDITORIAL Vitalie Ciobanu: Puterea şi onoarea 
176. Euro – un vis al dreptei, care nu a funcţionat  
177. Familii care trăiesc cu frica ţiganilor 
178. REVISTA PRESEI Aproape 300 de mii de moldoveni sunt cetăţeni ai unui 

stat care nu există 
179. Putin a rămas fără premiul Quadriga 
180. Ruşii au inaugurat o statutie a lui Stalin, catalogat "un remarcabil om de stat" 
181. Adrian Severin, europarlamentar: Severin şi călăul său, Calvert de la 

„Sunday Times“  
182. Eurodeputaţii cer Republicii Moldova reforme în sistemul de drept, Poliţie şi 

Procuratură 
183. Voronin este gata să colaboreze cu Filat, dar nu să-i ducă „cemodanul“ lui 

Ghimpu 
184. Proiect pentru prevenirea discriminării, la Curtea de Argeş 
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185. Controverse în Germania: Putin primeşte un premiu politic pentru "spirite 
luminate" 

186. Tragedia elenă şi China 
187. EDITORIAL / Vitalie Ciobanu: Biciul Europei 
188. Apărătorii romilor au găsit soluţia pentru zidul de pe Horea: gardul viu 
189. Raisa Botezatu l-a înlocuit pe Ion Muruianu 
190. O afacere germană nu tocmai legală: tancuri pentru Arabia Saudită 
191. Iliescu ne tot minte. FSN e dinainte!  
192. Centrul de Resurse Juridice: „Zidul de pe Horea este o iniţiativă rasistă“ 
193. Constituţia lui Orban, la CEDO 
194. FOTOGALERIE Ce-ar păţi pedofilii la Toporu de Giurgiu 
195. Arabia Saudită, destinaţia de lux a dictatorilor răsturnaţi 
196. Øystein Hovdkinn, ambasadorul Norvegiei în România şi Moldova: 

„Moldova trebuie să scape de corupție“ 
197. Parlamentarii maramureşeni sunt pentru pedeapsa capitală. Vezi aici cum vor 

vota! 
198. Stefan Wolff despre Secuime: “Sunt 82 de situaţii similare în Europa + 

Rusia” 
199. Linşarea maiorului Aurel Agache 
200. Modificările mici din spatele Legii educaţiei 
201. Top 100 – cele mai importante cărţi de nonficţiune  
202. Siria: oraş luat cu asalt de armată 
203. VIDEO Forţele siriene au deschis focul asupra populaţiei 
204. UDMR vrea discuţii în Coaliţie, nemulţumită de modificările aduse legii 

minorităţilor 
205. Revoluţionarii din Maramureş îşi vor drepturile 
206. Harghita şi Covasna, liber la redesenare 
207. Scandal PDL-UDMR pe statutul minorităţilor 
208. VIDEO PROMO „La masa Adevărului” – Liviu Bota, fost Subsecretar 

General al ONU :„Ţinutul secuiesc este ca bulgărele de zăpadă” 
209. Statul minorităţilor bate pasul pe loc în Parlament  
210. Ţiganii în Italia reprezintă 0,2% din populaţie 
211. Ambasadorul Republicii Peru îşi lansează mâine cartea la Sibiu 
212. A fost suspusă "testului forţat de virginitate". O tânără egipteancă dezvăluie 

o experienţă umilitoare  
213. IMAGINI ŞOCANTE Un bărbat neînarmat a fost împuşcat de către poliţia 

militară şi lăsat să moară în plină stradă (VIDEO) 
214. Ambasadorul Republicii Peru îşi lansează o carte la Sibiu 
215. Republica Moldova: Vigilenţă maximă la frontiera de pe Prut 
216. CHIŞINĂU: Marş împotriva discriminării 
217. Statutul minorităţilor, blocat în continuare la Camera Deputaţilor  
218. Soldaţii ruşi sunt folosiţi ca prostituate masculine în Sankt Petersburg 
219. Ambasadorul SUA: Aveţi o problemă-cheie cu prezumarea caracterului licit 

al averilor 
220. Lecţii de viaţă predate altfel decât la şcoală 
221. Cum se învaţă la o facultate occidentală 
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222. Tiananmen: a fost sau nu masacru? 
223. Siria: 100.000 de oameni, la funeraliile manifestanţilor ucişi la Hama 
224. Republica Moldova: Bolnavii de SIDA, proscriși în aziluri 
225. O viaţă cu jumătate de măsură  
226. Dorin Chirtoacă, primar general al Municipiului Chişinău: „Ne putem lua 

adio de la comunişti” 
227. Raioanele din Republica Moldova, cu mâna întinsă la Guvern 
228. Inegalitatea pleacă de la vorbe din popor 
229. Irinel Columbeanu s-a certat de unul singur cu parlamentarii din 

Comisia pentru Drepturile Omului 
230. Curtea Penală Internaţională cere arestarea lui Muammar Gaddafi 
231. Cetăţeni români, printre cei peste 180.000 de străini răpiţi de către Coreea de 

Nord 
232. Cum a ajuns scandalul Columbenilor în Parlament  
233. Studenţii simulează o întâlnire ONU 
234. CHIŞINĂU Noul ministru al Justiţiei, Oleg Efrim, a depus jurământul 
235. În premieră, studenții realizează o simulare a activității Organizației 

Națiunilor Unite 
236. Scandalul apei de la Zalău a ajuns pe Facebook 
237. Jerzy Buzek: „Trebuie să oferim ajutor celor care ne împărtășesc visurile“ 
238. Sirieni ucişi de tancurile armatei  
239. Botoşani: GPS pentru urmărirea bolnavilor internaţi la Psihiatrie  
240. Represiune dură în Siria 
241. Planurile secrete ale lui Osama bin Laden 
242. (FOTO) CHIŞINĂU: Gay-ii si lesbienile din Moldova au depus flori la 

monumentul „Blestemul“ şi au eliberat în aer baloane colorate 
243. România și Bulgaria mai adună un vot pro-Schengen: Marea Britanie 
244. Operaţiunea „Geronimo“, în direct la Casa Albă 
245. „Românii sunt ca o maioneză tăiată” 
246. FOTO Anchetă ONU privind posibile crime împotriva umanităţii în Libia 
247. Siria, transformată în zonă de război 
248. Revoluţie în Siria: Guvernul anunţă abolirea stării de urgenţă aflată în 

vigoare de aproape 50 de ani 
249. Ţara lui Orban-împărat 
250. Revoluţie în Siria: Autorităţile interzic manifestaţiile "sub orice slogan"  
251. Război pe Facebook pentru bebeluşul homosexual: „Să vă fie ruşine”. 

„Ruşine să vă fie dumneavoastră” 
252. Craiova: Funcţionarii din Prefectură, buni de plată în cazul unui proces 

pe care România la pierdut la CEDO. Statul trebuie să recupereze 
118.000 de euro 

253. Represiune dură în Siria: protestatarii, torturaţi  
254. Naivităţi şi interese 
255. Revoluţie în Siria: Manifestările continuă/ Un poliţist a fost ucis 
256. România va primi imigranţi tunisieni. Ce vrem să spunem cu asta? 
257. Revoluţie în Siria: Zeci de mii de oameni protestează împotriva regimului  
258. E.S. Dan Ben-Eliezer: „Rebeliunile au început din Iran, nu din Tunisia“ 
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259. Consum de droguri cu circuit închis în cluburile din Iaşi 
260. Britanicii vor să combată rasismul prin Miss Piranda 
261. CHIŞINĂU: Cartierul deranjat de copiii cu handicap VIDEO 
262. ALARMANT Academicianul Bălăceanu Stolnici atrage atenţia, oficial, 

asupra consumului de droguri din cluburile Din Galaţi 
263. VIDEO Armata siriană ascunde cadavrele manifestanţilor ucişi 
264. Embargo asupra decomunizării?  
265. Oameni sau şoareci 
266. Forţele de ordine siriene au tras în manifestanţi: trei morţi 
267. Profesorii îşi vor apăra drepturile la CEDO 
268. Craiova: PORTRET / Adina Enache promovează educaţia fără tipare 
269. Wayne Sapp pastorul „călău” al Coranului: Autorii morali ai masacrului nu 

au regrete 
270. Nazarbaiev câştigă alegerile prezidenţiale din Kazahstan - exit-polluri 
271. Siria: ura între secte, o bombă cu ceas 
272. REFORMA MINISTERULUI DE INTERNE: Management, psihologie 

şi drepturile omului, lecţii obligatorii pentru conducerea instituţiei 
273. De ce nu trebuie să treacă „legea ţiganilor” 
274. Deputatul PDL Alin Popoviciu vrea să „astâmpere poftele” pedofililor prin 

castrare chimică  
275. Craiova: PORTRET / Ramona Elena Jinar promovează educaţia prin 

intermediul voluntariatului 
276. Pedofilii ar putea fi castraţi chimic. Sunteţi de acord cu o astfel de măsură? 
277. Cum le deschidem fereastra spre lume 
278. Investeşte în prima academie de film din Braşov  
279. Oficial: Siria a decis ridicarea stării de urgenţă, dar nu se ştie când se va 

aplica 
280. 90 de zile pentru NATO în Libia  
281. VIDEO Protestele din Siria iau o turnură violentă: cel puţin 25 de morţi 
282. Băiatul înecat la Sulina, traficat? 
283. Şahul inter-etnic dintre români şi maghiari 
284. Mai mulţi răniţi în sudul Siriei după ce forţele de ordine au lansat gaze 

lacrimogene asupa participanţilor la funeralii 
285. VIDEO Libia, în prag de război 
286. Ce fac europarlamentarii români/ Ramona Mănescu cere o reacţie a liderilor 

europeni faţă de guvernul ungar 
287. Ancorată în Vest, Turcia priveşte spre Est 
288. Republica Moldova: Toleranţa, test de admitere în Uniunea Europeană. Dacă 

va fi votată, legea anti-discriminare ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 
289. Judeţ cu judeţ: Oraşul Zalău este sufocat de tone de nisip şi praf rămase după 

deszăpeziri. 
290. FP România şi Adevărul Europa/ Relația Turciei cu UE: frustrare, oboseală, 

speranţă 
291. Complicităţi vinovate 
292. Ce să caute Felix la CEDO? 
293. Arabia Saudită se pregăteşte de revoltă 
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294. Parlamentul European condamnă legea media din Ungaria, PPE în minoritate 
295. DEPARTAMENTUL INSTITUŢII PENITENCIARE: Blogul lui "Şalun" 

este întreţinut de fiul acestuia 
296. Vicepreşedintele SUA, invitat la cramă 
297. JOE BIDEN: „SUA deja sprijină dezvoltarea Moldovei şi aş vrea să vad cum 

o mai putem ajuta" 
298. Un chişinăuian a dat în judecată Oficiul Stării Civile pentru că a refuzat să 

indice naţionalitatea „român“ în certificatul de naştere al copilului său 
299. Chișinău: Protest de 8 Martie cu linguri și cratițe, în fața Guvernului 
300. NATO a început supravegherea non-stop a Libiei 
301. România, văzută prost la Bruxelles şi din cauza libertăţii presei 
302. Liderul libian Muammar Gaddafi a recrutat mercenari din România 
303. Slăbitul, sarcină de serviciu 
304. Ce se va alege de creanţele României în Libia 
305. Liderii revoluţiei egiptene, şcoliţi de sârbi 
306. România, probleme cu libertatea presei 
307. FIDH: Peste 6.000 de morţi de la începutul violenţelor în Libia 
308. UE despre Croaţia la raportul pe justiţie: Suntem în continuare îngrijoraţi de 

anchetarea crimelor de război  
309. Chişinău: Marian Lupu pleacă la Strasbourg, însoţit de Plahotniuc şi Candu 
310. Romii din Sălaj nu vor să fie ţigani 
311. Premieră ONU: Libia suspendată din Consiliu pentru drepturile omului 
312. Pregătiri de invazie în Libia 
313. Noi confruntări între poliţie şi manifestanţi la Teheran 
314. Număr-record de nominalizări la Nobelul pentru Pace 
315. Fosta IMAR, ciopârţită pentru datorii 
316. Primăria Galaţi pierde lupta cu etnobotanicele. Ciumacenco: "Patronii sunt 

foarte bine organizaţi" 
317. Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului: Consumul 

de "etnobotanice" creşte rata criminalităţii şi suicidului în România 
318. Craiova: Caravana Drepturilor trece prin comunele Doljului 
319. UE oferă Libiei ajutor umanitar "imediat" de 3 milioane de euro  
320. Violenţa lui Gaddafi împotriva demonstranţilor ar putea fi o crimă împotriva 

umanităţii 
321. ONU către UE: Vorbiţi cu Libia în numele valorilor umane universal 

acceptate, nu doar europene  
322. ONU: Problema valurilor de imigranţi din Africa de Nord în Europa nu 

trebuie privită ca o ameninţare a securităţii, ci ca o problemă umanitară  
323. Ambasadoarea Tunisiei, E.S. Saloua BAHRI: “Nu e o criză umanitară. E 

vorba de imigranţi clandestini” 
324. Subiectul ultimelor alegeri anticipate din Moldova, pe agenda reuniunii 

Adunării Parlamentare a OSCE, care începe mâine la Viena 
325. Etnobotanicele, biletul mortal către popularitate 
326. VIDEO Eşecul populaţiei chineze de a imita revoluţia din Tunisia. Cuvântul 

"iasomie", cenzurat pe forumuri 
327. PORTRET / Florentina Ciomaga - Se dedică formării elevilor şi profesorilor 
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vrânceni 
328. Retrospectiva săptămânii 14 - 20 februarie 2011: Șefia Curții Supreme 

de Justiție din Republica Moldova este disputată de cinci judecători 
compromiși la CEDO 

329. CALVAR: Zeci de moldoveni ajunși sclavi în Rusia în 2008 îşi caută 
dreptatea în judecată 

330. VIDEO Infernul arab, declanşat cu ştirea SUA 
331. (FOTO) Chișinău: Cinci judecători compromiși la CEDO vor șefia 

Curții Supreme de Justiție 
332. Mubarak se pregăteşte să moară la malul mării 
333. Jurnalişti bruscaţi din cauza unui activist chinez 
334. Sute de egipteni dispăruţi în timpul manifestaţiilor de la Cairo 
335. Dezbatere pe legea media din Ungaria: PPE contra “restul lumii”? 
336. VIDEO Algerienii vor "schimbarea puterii". Forţele de ordine au arestat 

peste 100 de protestatari 
337. Faraonul Mubarak a demisionat 
338. Parlamentul European: Este extrem de important ca egiptenii să aibă grijă de 

mugurii de libertate obţinuţi  
339. Slatina: Concursul „Imagini din copilăria mea” a adunat sute de elevi din 

toată ţara 
340. Ilie Cazac - 14 ani de închisoare pentru trădare 
341. Foştii miniştri ai Educaţiei Beniuc, Ţvircun şi Şavga obligaţi să întoarcă 

statului trei mii de euro 
342. Revista presei: Doi deținuți din Soroca nu mai vor să mănânce 
343. CNN: România, centru global pentru traficul de persoane  
344. Mubarak măreşte lefurile, protestatarii rămân în stradă 
345. Copiii rromi așteaptă o șansă din partea școlii 
346. Giorgiu Coman este omul care a adus Universitatea Ecologică la Brăila 
347. Etnicii rromi au păreri împărţite în legătură cu denumirea de ţigan 
348. A murit Vasile Paraschiv, cunoscut disident roman, care a refuzat distincţia 

Steaua României înmânată de preşedintele Traian Băsescu 
349. Chişinău: Copiii bătuţi şi torturaţi de poliţişti la 7 aprilie 2009, bântuiţi de 

procese 
350. Santirhaz se vrea ţigan, iar Ţiganca se vrea rromă 
351. Cioabă îl atacă pe Prigoană: „Ne miră că iniţiativa e a unui rom“ 
352. Westernul fraţilor Coen deschide Berlinala 
353. Regele Cioabă: „Romii ies în stradă dacă vor fi numiţi ţigani“ 
354. "Spania, un model de integrare a ţiganilor pentru toată Europa" 
355. Egipt: ultimatum pentru Hosni Mubarak 
356. Ce trebuie să ştii despre protestele din Egipt 
357. FOTO Ce facem cu ultimele triburi din Amazon? 
358. Din acest an, 2000 de elevi romi vor beneficia de educaţie de tipul "Şcoală 

după Şcoală" 
359. Bancurile cu Mubarak  
360. Egipt: ce promisiuni face Mubarak 
361. Mohamed ElBaradei răspunde SUA: Vă pierdeţi credibilitatea. 85 milioane 
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de egipteni vor ca Mubarak să plece  
362. Guvernul egiptean a fost demis. Obama reacţionează 
363. Corina Bunea-Georgescu, poliţista care ne învaţă cum să ne ferim de hoţi 
364. Egiptenii mor pentru pâine şi detronarea faraonului Mubarak 
365. Radicalismul Moscovei 
366. Primul pas spre parcările de 30 de milioane de euro. Proiectul începe cu 

stângul 
367. Militarii arădeni au trimis un ultimatum extrem de dur Guvernului 
368. HRW critică expulzarea romilor români din Franţa, dar şi "timiditatea" 

UE şi ONU faţă de guvernele represive 
369. Un bărbat zace-n puşcărie, deşi CEDO i-a dat dreptate 
370. Guvernul tunisian decretează doliu naţional de trei zile 
371. Americanii au văzut roşu la Casa Albă 
372. Obama şi Jintao s-au contrazis pe drepturile omului 
373. Un preşedinte chinez la Casa Albă: ce primeşte America 
374. Protopop rus: Femeile care poartă fuste scurte să nu fie surprinse dacă sunt 

violate 
375. Ponta: Boc şi Oprea ar trebui să îşi dea demisia după problema cu pensiile 

militare 
376. Lecția Poloniei 
377. Procurorii din Capitală, certaţi ca la şcoală  
378. Botosani: Portret/ Lucian Crăciun, ambasador la întrunirile ONU 
379. Partidele parlamentare au împărţit şefia comisiilor permanente  
380. România, sub dictatura funcţionarilor de ghişeu 
381. WikiLeaks solicită Google şi Facebook să dezvăluie citaţiile guvernului SUA
382. Datul cu părerea poate ucide 
383. EXCLUSIV Un investitor austriac i-a dat în judecată pe poliţişti, după ce a 

fost terorizat cu un craniu adus în sala de audieri 
384. Încotro? 
385. VIDEO China cumpără bunăvoinţa Europei 
386. Tunisienilor le-a ajuns cuţitul la os 

Mark Twain, abuzat de corectitudinea politică (6 ianuarie 2011) 387. 
 
 
Anexa 2. Tabel 1.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

“The Economist”: Marele divorţ al Europei (9 decembrie 2011) 1.  
2.  Trusa de scris a lui Adolf Hitler, vândută pentru 316.000 de euro 
3.  Europa devine germanofobă. Berlinul, acuzat de extinderea crizei şi de 

instaurare a unui “al patrulea Reich”  
4.  Mecanismele minciunii: propaganda occidentală 
5.  Felix vrea daune de la ruda care l-a deconspirat 
6.  EXCLUSIV Dan Voiculescu vrea daune de 136.000 de euro de la verişoara 

sa din Germania. Vezi de ce este supărat „Felix”! 
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7.  Franţa agită demonii germanofobiei 
8.  Golănie şi atitudine  
9.  Giurgiuveanul care l-a întâlnit pe Hitler regretă că nu va putea asista la 

parada de 1 Decembrie 
10.  De ce au avut nemţii un comportament atât de fanatic în timpul lui 

Hitler? 
11.  TOP 10 Tentative de asasinat din istorie (2) 
12.  Top 10 tentative de asasinat din istorie (1) 
13.  Ponta: Dacă mâine m-aş retrage din PSD, aş pleca satisfacut că am scăpat 

partidul de Geoana 
14.  Teşu Solomovici: "Între mareşalul Ion Antonescu şi evrei nu va fi niciodată 

pace" 
15.  Fineţuri politice 
16.  Hipsterii, cei care îşi fac o credinţă din tendinţă 
17.  Personalităţile istorice şi contribuţiile lor la istoria sexului. Vezi aici topul  
18.  Historia: Hindenburg, mareșalul-erou care l-a adus pe Hitler la putere 
19.  Sfârşitul dictaturii eterne 
20.  Care e treaba cu lumea 
21.  Neonaziştii pregăteau atacuri împotriva politicienilor germani 
22.  Euro, prizonier al capcanelor ideologiei? 
23.   De ce nu vrea Germania să pornească tiparniţa 
24.  „Marca Ceauşescu” a rămas la Mircea Oprean şi Valentin Ceauşescu  
25.  HISTORIA: De ce trebuia cucerită Odessa de Armata Română 
26.  Marş împotriva fascismului şi antisemitismului pe străzile din Alba Iulia  
27.  Cum l-au vândut generalii nazişti pe Hitler lui Stalin - Legendara reţea 

de spioni «Lucy» 
28.  VIDEO Episodul nazist din Star Trek va fi difuzat în Germania după 43 de 

ani 
29.  Borislav Purchev, traficantul de droguri de la UPG Ploieşti, a fost reţinut 
30.  Destinul pictorului care şi-a pierdut vederea 
31.  Cum ne-a luat Molotov Bucovina şi Ţinutul Herţei 
32.  Romania trebuie sa isi asume Holocaustul daca vrea sa fie respectata, sustine 

un parlamentar ucrainean 
33.  Beţie şi scandal la Teatrul Muzical. Principalul acuzat este chiar directorul 

instituţiei de cultură FOTO 
34.  Viaţa lui Ion Antonescu, scrisă de un evreu 
35.  Salvarea euro şi a Greciei, la ruleta referendumului 
36.  Ce-i scriau germanii lui Adolf Hitler 
37.  Timișorenii au sărbătorit strada Augustin Pacha după un model nemțesc 
38.  „Summitul ultimei şanse“ şi-a ratat ţinta 
39.  Distracţii de-ţi stă inima de Halloween 
40.  Mormintele secrete ale liderilor controversaţi 
41.  BBC l-a vizitat pe monarh în sătucul Aubonne din Elveţia 
42.  Odessa - gustul amar al victoriei 
43.  Sorin Ilieşiu despre fostul Rege: "Regret că Băsescu nu-i cere iertare pentru 

jignirile incalificabile" 
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44.  Regele Mihai a cerut reforma clasei politice 
45.  Nu-l mai judecaţi pe Rege! 
46.  Regele Mihai, despre Băsescu: Cu cât sunt mai mărunte jignirile sale, cu atât 

se crede mai important  
47.  Gaddafi, violat şi batjocorit înainte de a fi executat 
48.  Corpul lui Gaddafi va fi îngropat într-un loc secret 
49.  Sfârşitul miliardarilor 
50.  Victimele se bucură de moartea „călăului“ 
51.  Dictatori pe care puterea absolută i-a dus la moarte 
52.  VIDEO Rolul Regelui în lovitura de palat din 23 august 1944 
53.  Premisele unui film obiectiv 
54.  Hitler a trăit în Argentina încă 17 ani după terminarea războiului 
55.  Slubfurt, primul oraş polono-german 
56.  Părinţii regretă numele date copiilor 
57.  LIVE ora 13.00, dezbatere HISTORIA: Odessa, o victorie prea scump plătită 
58.  Dezmăţul onomastic, stăvilit de Codul civil 
59.  Panica plutocraţilor 
60.  Un fiu al ploii: impermeabilul 
61.  Nu vreau medalii pentru că am votat Independența  
62.  Începe sezonul premiilor Nobel. Vezi cine sunt favoriţii! 
63.  Iadul interior banalizează iadul de afară 
64.  Hitler a ieşit la plimbare 
65.  Economist: Ultima dată când Germania a adoptat măsuri de austeritate 

a venit Hitler la putere  
66.  Este Germania datoare cu 95 de miliarde dolari Greciei? 
67.  Hugo Boss şi BMW îşi cer scuze că au colaborat cu naziştii 
68.  100 de parlamentari au chiulit de la vizita Papei 
69.  Liliecii lui Băsescu 
70.  Reprezentanţii Casei Regale au dezvăluit pentru prima dată reacţia Regelui 

Mihai la acuzele lui Traian Băsescu 
71.  100 de instantanee 3D cu Hitler 
72.  Arhitectul lui Hitler: Albert Speer, nazistul care şi-a admis greşelile 
73.  Trăiască ironia între popoare! 
74.  Cele 900 de zile de iad ale asediului Leningradului 
75.  „Faust“ câştigă Leul de Aur  
76.  Primul munte artificial în Olanda 
77.  Prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu: „Pe muzică barocă, neuronii capătă un ritm 

specific geniilor“ 
78.  Fabricile-muzee, o soluţie pentru periferiile Capitalei 
79.  Studenţii germani care l-au subminat pe Hitler 
80.  10 lucruri de ştiut despre...Hitler 
81.  Zece mistere nerezolvate ale istoriei 
82.  VIDEO Mircea Dinescu, poet: „Am obosit să tot fiu Gică Contra“ 
83.  VIDEO Parodie: Hitler se înfurie când aude că Apple a pierdut 

prototipul de iPhone 5 într-un bar 
84.  Alegeri cu piraţi şi berze antinaziste 
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85.  O femeie de origine română ucisă de Uraganul din SUA 
86.  O româncă i-a supravieţuit lui Hitler, dar a murit ucisă de uraganul 

Irene 
87.  Dubla măsură 
88.  Ameninţările din stradă ale lui Nicolae Ceauşescu 
89.  Cum ne-a luat Molotov Bucovina şi Ţinutul Herţei 
90.  Interviu/ Cosmin Dominte-omul care a trecut de la dormitul pe acoperiş, la 

filme cu Uma Thurman 
91.  Ceauşescu se lupta cu legionarii 
92.  Treburile lui Ceauşescu la prima ieşire „afară“ 
93.  Povestea incredibilă a unei tinereţi furate 
94.  Porumbeii care vor să aducă Apocalipsa 
95.  VIDEO/ FOTOGALERIE Ziua comunistă de 23 august a traumatizat 

bucureştenii. Vezi ce scriau ziarele şi ce făceau oamenii atunci 
96.  Cum şi-a făcut Ceauşescu „facultatea“ 
97.  Mineriada de pe litoral 
98.  Hormoni feminini pentru Adolf Hitler 
99.  VIDEO Şah-mat la Ceauşescu în Fortul Jilava 
100. „Zile sălbatice“ şi consolarea istoriei 
101. În mintea criminalului care a îndoliat Norvegia 
102. Alexander Hausvater, regizor: „La 9 ani am fugit din kibbutz trei zile“ 
103. „Mi-am părăsit liniştea vieţii trăite normal în mijlocul familiei“ 
104. Au turnat bere peste „Focul Veşnic“ 
105. VIDEO Două picturi care îi prezintă pe părinţii lui Hitler au fost scoase 

la licitaţie 
106. Bodyguardul lui Ceauşescu: „Dacă rămânea cu noi, poate nu-l omorau“ 
107. De la vorbă la faptă 
108. FOTO Ceauşescu, în rândul celor mai cumpliţi dictatori, potrivit revistei 

Time 
109. Pisicuţa Kitler nu îşi găseşte adăpost din cauză că seamănă cu Hitler 
110. Nea Ilie „Paraşută“ 
111. Băsescu, în presa italiană: Bătrân burghez comunist, fascist cu discurs 

ultranaţionalist 
112. Bate vânt rece, de anii ’30 
113. Războiul rece al imperialismului american contra imperialismului stalinist  
114. Cum a ajuns Ceauşescu personaj în „Delirul“  
115. Cum şi-a plănuit Anders Breivik măcelul  
116. Euro-topics/ Atentatul de la Oslo: ce va face dreapta europeană? 
117. De ce a luptat Armata Română dincolo de Nistru? 
118. O vară de neuitat 
119. Rugby-ul românesc, pe „lista neagră” a lui Hitler şi Stalin FOTO 
120. FOTO Mormântul adjunctului lui Hitler a fost distrus pentru a opri 

pelerinajul neo-naziştilor 
121. VIDEO Răzvan Theodorescu, academician: „Monarhia, cu prinţ străin, este o 

posibilă soluţie” 
122. Ucrainenii au transformat în muzeu cartierul militar a lui Hitler din 
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Viniţa, Wehrwolf 
123. Hitler râdea de România: Cu românii nu se poate face nimic 
124. Imperiul Christian Dior, în lipsa unui geniu  
125. Are un timbru Mauritius de 2,1 milioane de euro 
126. Ioan Gheorghe a supravieţuit celui de-al Doilea Război Mondial şi 

Securităţii şi l-a văzut în carne şi oase pe Adolf Hitler 
127. Radu F. Alexandru, senator PDL: „Dilema PDL: libertate sau spirit de 

turmă” 
128. Hitler îi obliga pe soldaţii germani să poarte în geantă câte o femeie 

gonflabilă 
129. Moartea ziarului „News of the World“ aduce profit 
130. EDITORIAL: Este Ion Antonescu un erou sau nu? 
131. Înjurătura la români  
132. VIDEO Hitler, nervos din cauza rezultatelor de la Bacalaureat, într-o 

parodie pe YouTube 
133. Ai naibii, ruşii ăştia! 
134. Pagina cititorului: „«Adevărul» este un ziar occidental!“ 
135. „Ignoranţa“ lui Băsescu, taxată de un senator PDL  
136. PDL-listul Radu F. Alexandru: "Nu mai pot avea încredere în discernământul 

şi în dreapta judecată a preşedintelui Băsescu" 
137. Hitler, amicul nostru 
138. Ion Antonescu şi Regele Mihai  
139. Cum a ajuns Europa de Est sub talpa lui Stalin 
140. Cele patru „execuţii“ ale Regelui Mihai  
141. Grecia moare, dar nu se predă 
142. John Galliano, judecat pentru antisemitism 
143. „Ostaşi, treceţi Prutul!“, rostit la Piatra Neamţ 
144. Bucureştiul, în primele zile de război 
145. Amos Oz, erou de film documentar 
146. Apel din secuime: "Opriţi separarea, enclavizarea şi epurarea etnică" 
147. Riga Crypto, drogurile şi legionarii 
148. Fiica lui Himmler, fostul şef al trupelor SS şi al Gestapo, ajută şi astăzi 

naziştii să evite puşcăria 
149. 70 de ani de la intrarea României în al doilea Război Mondial: 1918-1940 

cea mai fastă perioadă a istoriei noastre 
150. Intrarea României în război - o eroare motivată geopolitic 
151. Cât de pregătită era armata română pentru a executa ordinul "Ostaşi, vă 

ordon: Treceţi Prutul!" 
152. O scrisoarea în care Hitler dezvăluia exterminarea evreilor, prezentată 

la New York 
153. Hitler propunea exterminarea evreilor încă din 1919, arată o scrisoare 

de-a sa făcută publică astăzi 
154. Regele Mihai, într-un interviu pentru o revistă rusă: Hitler m-a detestat 

mereu. Antonescu nu m-a respectat şi m-a ignorat  
155. Naziştii ar fi încercat să înveţe câinii să vorbească, pentru a câştiga cel de-al 

doilea Război Mondial  
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156. O scrisoare prin care Hitler cerea concediu pentru a candida la 
preşedinţie va fi scoasă la licitaţie 

157. Afacerea DSK: Scandalul sexual arată viciile „sistemului” 
158. Cineastul Lars von Trier, declarat persona non grata la Cannes, după ce 

a spus că îl simpatizează pe Hitler 
159. Cristian Pârvulescu: "E un mare potenţial de reprezentare a unui curent neo-

legionar în România" 
160. Controversatul Faur Isaia a fost ridicat de poliţiştii din Timişoara în urma 

unui protest împotriva scutului antirachetă 
161. Pagina cititorului: „Am crescut cu ziarul“ 
162. Compania de Teatru Aradi Kamaraszínház va prezenta spectacolul 

„Decalogul după Hess” la Budapesta 
163. Credem în noroc din comoditate 
164. IPOTEZĂ: În timp ce americanii sărbătoresc 50 de ani de la trimiterea 

primului om în spaţiu, apar documente care îi contrazic: Primul cosmonaut, o 
nemţoaică! 

165. Catedrala în care se căsătoresc Wiliam şi Kate poartă ghinion 
166. Hitler a ordonat crearea unor farfurii zburătoare pentru a ataca Londra 

şi New York-ul 
167. Călător la Muntele Athos: Unei femei nu i-a mai fost permis să urce pe acest 

munte de 1.000 de ani 
168. Golănie şi atitudine 
169. Galliano, concediat de la propria casă de modă  
170. HISTORIA Dragoste în stil nazist: Femeile celui de al III-lea Reich 
171. Polonia comemorează un an de la dezastrul aviatic din Smolensk 
172. Mărturii audio ale soldaţilor germani in timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial dezvăluie atrocităţile comise de armata lui Adolf Hitler 
173. Liderul ivorian ţine cu dinţii de putere 
174. De ieri...De azi: George Arliss şi Gareth Armstrong 
175. EXLCUSIV/ Ce urmează în Africa de Nord? Un articol de Catherine Ashton 
176. Pisici care seamănă cu Hitler 
177. Deputatul PDL Alin Popoviciu vrea să „astâmpere poftele” pedofililor prin 

castrare chimică  
178. Gaddafi: Lăsaţi Libia libienilor, sunteţi pe cale să porniţi o operaţiune de 

exterminare a unui popor  
179. Iuliu „Duduş“ Bodola, golgheterul antisemit (2) 
180. Iuliu „Duduş“ Bodola, golgheterul antisemit (1) 
181. Gheorghiţă Geană, antropolog: „Ce autoritate are o profesoară în haine 

sărăcuţe, în faţa elevilor îmbrăcaţi la modă?” 
182. Superstaruri taxate pentru vorbe deplasate 
183. Femeile dictatorilor  
184. John Galliano,dat afară de la Dior 
185. VIDEO Casa Dior l-a concediat pe John Galliano după ce acesta a 

declarat că îl iubeşte pe Hitler 
186. Elevul din Deva care apare la şcoală cu o sticlă de pălincă spune că a băut 

ceai, nu alcool 
187. În Capitală, peste o sută de iubitori de animale protestează în faţa Palatului 
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Parlamentului 
188. Cronică de moravuri: O politică a distincţiilor 
189. VIDEO Faimosul designer John Galliano: „Îl iubesc pe Hitler“ 
190. Clătite servite direct din căruţă 
191. Braşov: Sărbătoarea clătitelor, la Prejmer 
192. Vezi aici cum arată facebook-ul la ţară!Varianta neaoşă a celui mai mare site 

de socializare 
193. Anti-melancolii 
194. Gaddafi pierde Libia bucată cu bucată 
195. "Muammar Gaddafi se va sinucide, cum a făcut Hitler" 
196. Cum l-au ajutat guvernţii englezi pe Hitler să înceapă războiul 
197. „Aţi pornit un genocid mai ceva ca Hitler!“ 
198. Scandal la Teatrul Muzical din Galaţi: „Mâncăm ceapă cu pâine.Nu ne mai 

lăsaţi în mâna Diavoului", spun angajaţii teatrului 
199. Capitala cea mai familiară 
200. Nefertiti, o dramă egipteano-germană  
201. Copil găsit la o săptămână de la dispariţie, ascuns în apartamentul unui 

prieten 
202. Moldovenii din satul nemţilor 
203. O proteză dentară a lui Winston Churchill, vândută la licitaţie pentru aproape 

19.000 de euro 
204. Cum a fost întors cel de-Al Doilea Război Mondial către URSS 
205. Pe vârfurile literaturii 
206. Atacul din Arizona: planul unui nebun 
207. Ceauşescu, Mussolini, Hitler, printre dictatorii tiranizaţi de soţiile lor  
208. VIDEO Tânărul care a deschis focul în Arizona, obsedat de Gabrielle 

Giffords 
Cum a renunţat Stalin la superspionul Richard Sorge (3 ianuarie 2011) 209. 

 
 
Anexa 2. Tabel 1.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  “Occupy Wall Street” – o lună de existenţă şi 300.000 de dolari în cont 
(17.10.2011) 

2.  Steve Wozniak, cofondator Apple: E ca atunci cand a murit John Lennon sau 
Kennedy 

3.  „Noaptea în care l-am văzut plângând pe John F. Kennedy“ 
4.  VIDEO Memorialul Martin Luther King – fabricat în China 
5.  Iulia Timoşenko, din închisoare: "Îmi este frică să nu fiu omorâtă" 
6.  Curajul de a spune „nu" 
7.  Oazu Nantoi a părăsit Partidul Democrat: „Aşa cum scrie pe mormântul lui 

Martin Luther King, în sfârșit sunt liber“ 
8.  VIDEO „Doctorul Moarte“ a fentat sinuciderea (King, Gandhi) 
9.  Indienii nord-americani critică asocierea Geronimo-Osama 
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Capitala cea mai familiară (01.02.2011) 10.  
 
 
Anexa 2. Tabel 1.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  Descoperă Africa de Sud în următoarea carte din colecţia „Naţional 
Geografic” (30.11.2011) 

2.  Brad Pitt este fan Liverpool 
3.  A început Festivalul Internaţional de Film DaKINO. Vezi aici programul 

festivalului 
4.  Elton John are o orhidee care îi poartă numele 
5.  Care e treaba cu lumea 
6.  Emil Constantinescu, fost preşedinte al României: „Lech Walesa, Václav 

Havel şi cu mine – Emil“(Mandela, Havel) 
7.  Weekend Adevărul: Interviu memorabil cu Emil Constantinescu 
8.  Morgan Freeman denunţă rasismul din SUA 
9.  VIDEO Numărul din închisoare al lui Nelson Mandela va fi folosit într-o 

linie vestimentară (Mandela, Gandhi) 
10.  Studenţi britanici, „adăpostiţi“ în SUA 
11.  "Regii" sud-africani, adversarii de astăzi ai "stejarilor", au fost la un pas de 

Super 15 
12.  Obama vrăjeşte Europa cu ping-pong şi cârnaţi (25.05.2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 1.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

1.  Distracţia se mută la mall (18.11.2011) 
2.  Au mers 300 de km să-i dea aur lui Băsescu 
3.  FOTO Vezi cum arată rochia din hârtie care devine mai interesantă cu cât 

trece timpul 
4.  VIDEO Numărul din închisoare al lui Nelson Mandela va fi folosit într-o 

linie vestimentară (Mandela, Gandhi) 
5.  Cum a învins un septuagenar autorităţile 
6.  O nedumerire 
7.  VIDEO „Doctorul Moarte“ a fentat sinuciderea  (King, Gandhi) 
8.  Brute cu chip de om 
9.  Liderii revoluţiei egiptene, şcoliţi de sârbi 

Capitala cea mai familiară (01.02.2011) 10.  
 
 
Anexa 2. Tabel 1.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
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1.  Securitatea şi stilistica (03.12.2011) 
2.  Emil Constantinescu, fost preşedinte al României: „Lech Walesa, Václav 

Havel şi cu mine – Emil“ (Mandela, Havel) 
3.  Weekend Adevărul: Interviu memorabil cu Emil Constantinescu  (Mandela, 

Havel) 
4.  Andrei Pleşu, fost ministru de Externe: „Am dovada existenţei lui 

Dumnezeu“ 
5.  Andrei Pleşu, portretist 
6.  Dan Grigoraş, omul pentru care teatrul este raţiunea de a exista 
7.  Nostalgii şi regrete, la 20 de ani de la puciul din 1991 
8.  EDITORIAL Vitalie Ciobanu: Puterea şi onoarea 
9.  Merkel vrea gaze mai ieftine de la ruşi 
10.  Putin a rămas fără premiul Quadriga 
11.  Controverse în Germania: Putin primeşte un premiu politic pentru "spirite 

luminate" 
12.  JIŘÍ MENZEL, Regizor: „Nu puteau rămâne în Cehoslovacia numai regizorii 

proşti“ 
13.  Despre patriotism 
14.  Ieri şi azi :Plecări şi întoarceri 
15.  One World Romania ia startul mâine 
16.  Dialog între două minţi sclipitoare: Michnik şi Pleşu (13.02.2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 1.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 
 

1.  A murit singura fiică a lui Stalin: «Tata era un monstru spiritual şi moral» 
(29.11.2011) 

2.  ARHIVELE COMUNISMULUI: „Spânzurătoarea să dea în Stalin!..“ 
3.  Cum l-au vândut generalii nazişti pe Hitler lui Stalin - Legendara reţea de 

spioni «Lucy» 
4.  ARHIVELE COMUNISMULUI Zece ani în gulag pentru ochii lui Stalin 
5.  Video: Regele Mihai, omagiat cu „Pobeda“ lui Stalin şi „Legiunea“ 

americană 
6.  Zece ani de gulag pentru un banc despre Stalin 
7.  Regele Mihai nu a fost decorat de Stalin, ci de Kalinin. Tot atunci, Regele a 

primit de la Harry Truman Legiunea de Merit a SUA, cea mai înaltă 
decoraţie militară a Guvernului american 

8.  STENOGRAME Ce s-a discutat în spatele uşilor închise despre Regele 
Mihai. Berceanu: "A fost decorat de Stalin" 

9.  Cartea lui Ernu, publicată în limba maternă a lui Stalin! 
10.  Nicolae Ceauşescu: „Vreau să fiu Stalin al României!“ 
11.  Rugby-ul românesc, pe „lista neagră” a lui Hitler şi Stalin FOTO 
12.  Ruşii au inaugurat o statutie a lui Stalin, catalogat "un remarcabil om de stat" 
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13.  Cum a ajuns Europa de Est sub talpa lui Stalin 
14.  Oraşul lui Stalin sau al lui Nicu Ceauşescu? 
15.  (DOC) Stalin a lenevit două zile la vilă, după atacul Germaniei asupra URSS. 

Jukov n-a primit 3 tone de icre 
16.  Povestea unei moldovence, trecută prin iadul Siberiei lui Stalin 
17.  Baba lui Ţuţea şi baba lui Stalin 
18.  PRIMARI DE LEGENDĂ Fostul adjunct de la Serviciul de Informaţii le-a 

făcut bucureştenilor Muzeul Lenin-Stalin, 60 de magazine şi Centrul 
Cinematografic de la Buftea 

19.  Povestea Svetlanei Alliluyeva, fiica lui Stalin 
20.  Din jurnalul şefului poliţiei secrete sovietice despre Stalin: Era şi mai moale, 

ba chiar a vărsat o lacrimă  
21.  Stalin: Ungaria trebuie pedepsită. Transilvania trebuie dată României 
22.  Churchill, Stalin şi împărţirea României în sfere de influenţă inflamează 

exilul românesc 
23.  Stalin, un sadic cu femeile! 
24.  Fotoreportaj: Steaua lui Stalin continuă să strălucească deasupra Hunedoarei 

Cum a renunţat Stalin la superspionul Richard Sorge (3.1.2011) 25.  
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Antena 3 (antena3.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 2.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

Deputat francez: Turcia reprezintă o ameninţare pentru întreaga lume (27 
decembrie 2011) 

1.  

2.  Un iranian condamnat la moarte la Teheran a solicitat azil Oficiului Român 
de Imigrări 

3.  Proteste de amploare la Moscova faţa de fraudarea alegerilor 
4.  "Masacru fără precedent". Peste 100 de protestatari sirieni, ucişi într-o 

singură zi 
5.  Bilanţ tragic. Peste 200 de victime, în urma confruntărilor din Siria 
6.  Cel puţin 33 de civili au fost ucişi marţi în Siria de forţele de securitate 
7.  Proiect de lege: Averilor celor condamnaţi pentru corupţie, proxenetism sau 

spălare de bani ar putea fi confiscate 
8.  Coreea de Nord a acceptat să îşi suspende programul de îmbogăţire a 

uraniului 
9.  FIA a confirmat că Bahrainul şi SUA vor face parte din calendarul Formulei 

1 în 2012 
10.  Preşedintele pakistanez a suferit un atac de cord 
11.  Amnesty International cere arestarea lui George W. Bush pentru complicitate 

la tortură 
12.  Afganistan: Tânăra încarcerată pentru adulter, graţiată cu condiţia să se 

mărite cu violatorul ei 
13.  Dan Voiculescu: “Toţi cei cărora Curtea Constituţională şi Traian 

Băsescu le refuză drepturile salariale câştigate în instanţă, vor fi 
sprijiniţi gratuit pentru a se adresa CEDO” 

14.  Liga Arabă ia în considerare sancţiuni împotriva lui Assad. Violenţele 
continuă în Siria 

15.  Protestele din Egipt continuă. Militarii au folosit muniţie de război în 
ciocnirile cu manifestanţii 

16.  Danielle Mitterrand, văduva fostului preşedinte francez Francois Mitterrand, 
a murit 

17.  Iulia Timoşenko se confruntă cu probleme grave de sănătate 
18.  Raport ONU: Numărul victimelor din Siria a depăşit 3.500 
19.  Proteste în Egipt, după ce un tânăr deţinut a fost torturat de gardieni 
20.  Gaddafi va fi înmormântat astăzi într-un loc secret din deşert 
21.  Cluj-Napoca. Un bărbat s-a urcat în vârful unei macarale şi a ameninţat că se 

sinucide 
22.  ONU cere o anchetă privind circumstanţele morţii lui Muammar Gaddafi 
23.  Amnesty International cere arestarea fostului preşedinte al SUA, George W. 

Bush, în Canada. Vezi de ce este acuzat 
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24.  Compania McDonald's, acuzată în faţa Senatului brazilian că îşi exploatează 
salariaţii 

25.  O persoană ucisă şi alte trei rănite la funeraliile unui lider de opoziţie din 
Siria 

26.  Casa Albă cere plecarea preşedintelui sirian de la putere: "Assad trebuie să 
plece acum!" 

27.  Trei femei sunt laureatele Premiului Nobel pentru Pace 2011 
28.  Regimul care ucide. Romeo şi Julieta ai vremurilor moderne - o poveste care 

a impresionat lumea 
29.  Deputatul Tudor Ciuhodaru s-a înscris în UNPR 
30.  Descoperire macabră în Libia: Peste 1.700 de cadavre, găsite într-o groapă 

comună 
31.  Ministrul Baconschi şi-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor de la 

World Trade Center 
32.  Românii au cele mai multe condamnări, în Marea Britanie, după polonezi 
33.  Statele Unite îi cer oficial preşedintelui Bashar al-Assad să demisioneze 
34.  Miron Cozma: Jandarmii l-au agresat pe Nicolae Mavrodin. Reprezentanţii 

jandarmeriei susţin că intervenţia a fost legitimă 
35.  Prima generaţie de bebeluşi născuţi gata drogaţi cu etnobotanice 
36.  Bărbatul care protesta pe stâlpul de la Cotroceni a coborât. A fost audiat la 

secţia 22 din Capitală 
37.  Nici unul dintre cei peste 4.500 de români din Siria n-a cerut repatrierea până 

în prezent 
38.  CEDO condamnă România pentru că nu a rezolvat problema câinilor 

comunitari 
39.  CEDO. O româncă va primi despăgubiri de 9.000 de euro, după ce a fost 

muşcată de maidanezi 
40.  "Marele zid ţigănesc" s-a finalizat. Construcţia desparte romii de restul 

băimărenilor 
41.  Un bust al lui Stalin a fost ridicat într-un oraş din Rusia 
42.  Primarul din Baia Mare vrea să construiască un zid în jurul unui bloc locuit 

de romi 
43.  Preşedintele Siriei acordă amnistie celor arestaţi până în 20 iulie 
44.  Rusia cumpără două nave de război de la Franţa pentru un miliard de dolari 
45.  Irinel, apostrofat la Parlament de preşedintele asociaţiei T.A.T.A: Mutaţi 

circul pe hol! 
46.  Grupul PDL se retrage de la mascarada cu "Irinei şi Monici" 
47.  Peste 180.000 de străini, printre care şi români, răpiţi de Coreea de Nord 
48.  Columbenii, problemă naţională. O comisie din Parlament îi va audia pe 

Monica şi Irinel 
49.  Irinel Columbeanu: Scrisoarea Monicăi este un scenariu prost. Cazul a ajuns 

în Parlament 
50.  UE a decis impunerea unui embargo privind armele pentru Siria 
51.  Forţele de ordine siriene au arestat 250 de persoane din rândul protestatarilor 
52.  Adrian Ursu, la sediul GDS. Vezi cum au afectat măsurile de austeritate 

boemii Bucureştiului 
53.  Siria. 62 de oameni au fost ucişi, în urma manifestaţiilor anti-guvernamentale

 54



54.  America 2049, un joc pe Facebook care pune accent pe drepturile 
omului 

55.  Siria schimbă Guvernul în încercarea de a răspunde presiunilor făcute de 
protestatari 

56.  Protestele violente anti-putere din Siria se intensifică: peste 100 de morţi 
57.  22 de morţi, în urma manifestaţiilor în trei oraşe siriene 
58.  Guvernul sirian şi-a dat demisia. Şeful statului a acceptat-o 
59.  Hillary Clinton: O operaţiune militară în Siria ar putea fi luată în calcul 
60.  Imagini şocante. Proteste violente în Siria contra regimului dictatorial 
61.  Presa arabă: Gaddafi a recrutat mercenari din România 
62.  Cardul de sănătate ar putea include acordul pentru prelevarea de organe după 

deces 
63.  Examinarea psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la alegeri, avizată 

negativ la Senat 
64.  China cenzurează cuvântul "iasomie" în căutările online, de frica unor 

proteste 
65.  Assange începe lupta în instanță împotriva extrădării în Suedia 
66.  Obama: Viitorul Egiptului va fi determinat de poporul egiptean 
67.  Înlocuirea termenului "rom" cu "ţigan", avizată de comisii din Senat 
68.  Un milion de protestatari, în Cairo. Cele mai recente informaţii despre 

protestele din Egipt şi imagini în direct 
69.  Zeci de mii de egipteni, în stradă pentru a cincea zi consecutiv. SUA cere 

încetarea violenţelor 
70.  Mexicul, prima ţară care foloseşte scanarea irisului pentru cărţile de 

identitate 
71.  A repetat gestul care a provocat revoltele din Tunisia: Un egiptean şi-a dat 

foc în faţa Parlamentului 
72.  Julian Assange riscă să fie executat sau închis la Guantanamo dacă va fi 

extrădat în Suedia (11 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 2.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  Citeşte un reportaj impresionant cu Regele Mihai, făcut de El Pais. "Nu pot să-
l iert pe Churchill pentru că a abandonat România" (27 decembrie 2011) 

2.  Vlad Ţepeş este al patrulea în topul celor mai cruzi conducători din istorie 
3.  Imagini tulburătoare cu execuţia celui mai mare dictator al lumii, postate pe 

internet. VIDEO ŞOCANT 
4.  Românii se întrec în anunţuri ciudate. Unii sunt hazlii, alţii certaţi cu gramatica 
5.  Obama, comparat cu Hitler şi Stalin. Urmăreşte un spot publicitar 

controversat 
6.  "Urmaşii lui Hitler" au omorât cel puţin nouă oameni, în ultimii 11 ani. 

Crimele, acoperite de serviciile secrete germane 
7.  Presa internaţională despre discursul regelui: Omagii pentru Regele Mihai, 

palme pentru Băsescu 
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8.  Regele Mihai I, pentru BBC: Nu-mi pasă de Băsescu. Nu merită să-i răspund 
insultelor 

9.  Descoperirea care poate schimba cursul istoriei. Află cum s-a terminat destinul 
celui mai rău om de pe Terra 

10.  Controversatul regizor Lars von Trier s-a hotărât să nu mai facă niciun fel de 
declaraţii publice 

11.  Povestea celor 10 oameni care au colaborat cu "Diavolul". Află ce atrocităţi au 
fost împinşi să facă 

12.  Ponta: Regimul lui Băsescu are toate caracteristicile unui regim fascist 
13.  MANEVRELE MURDARE ALE PUTERII. COMOARA DIN DOBROGEA 
14.  Filmul rus "Faust" a câştigat Leul de Aur la Festivalul Internaţional de la 

Veneţia. Vezi celelalte premii 
15.  Hitler reîncarnat în pisică: Vezi cum arată Kitler, versiunea felină a 

Fuhrer-ului 
16.  Băsescu, în presa italiană: Bătrân burghez comunist, fascist cu discurs 

ultranaţionalist 
17.  Liderul nazist Rudolf Hess, deshumat şi mutat din cauza pelerinajelor 

organizate la mormântul său 
18.  Subiect de Bac: Menţionează câte un sinonim pentru: bani, cash, duşmani, 

şmecherie 
19.  Hitler comanda jucării sexuale pentru soldaţii săi, pentru a-i îndepărta de 

prostituate 
20.  Titlul de cetăţean de onoare al lui Hitler, retras de către conducerea 

oraşul său natal 
21.  Hitler, supărat pe elevii care au dat bacalaureatul: Nu i-aş lăsa să-mi spele 

nici maşina 
22.  Băsescu, demisia de onoare! Semnează scrisoarea deschisă scrisă de Sorin 

Ilieşiu 
23.  Citeşte aici textul scrisorii lui Sorin Ilieşiu, prin care cere demisia lui Traian 

Băsescu 
24.  Hitler a planificat falimentul Greciei, Spaniei şi Portugaliei 
25.  Ruşii s-au supărat pe Băsescu: Oficialii de la Moscova, revoltaţi de declaraţiile 

preşedintelui faţă de evenimentele din 1941 
26.  De ce credeţi că îl atacă Traian Băsescu pe regele Mihai? 
27.  Naziştii au încercat să înfiinţeze o armată de câini "vorbitori", pentru a câştiga 

Al Doilea Război Mondial 
28.  Regizorul Lars Von Trier, declarat „persona non grata” la Cannes 
29.  Actele de imigrare ale lui Einstein, descoperite întâmplător la un aeroport din 

Londra 
30.  Peste 20.000 de soldaţi mărşăluiesc de Ziua Victoriei în Piaţa Roşie din 

Moscova 
31.  Sute de bucureşteni s-au îmbulzit la sarmale, de Ziua Europei 
32.  Poză cu Obama purtând mustaţa lui Hitler, ataşată pe pancarta unui 

protestant 
33.  Poze inedite cu Eva Braun, iubita lui Adolf Hitler, făcute publice recent 
34.  Emanuel Q7, Dacia şi Hitler, cele mai ciudate nume înregistrate în 

maternităţile româneşti (27 ianuarie 2011) 
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Anexa 2. Tabel 2.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  Un grup de manifestanţi OWS încep un marş de 45 de zile de la Washington 
în Georgia (2 decembrie 2011) 

2.  "I Have a Dream", rostit de Martin Luther King Jr. în faţa a sute de mii de 
oameni, va fi inclus în Grammy Hall of Fame 

3.  FBI: Violenţele împotriva musulmanilor din SUA au crescut cu aproape 50 
% în 2010 

4.  Ce l-a implorat fosta doamnă a Americii Jackie Kennedy pe soţul ei, acum 50 
de ani (13 septembrie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 2.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  Nelson Mandela a împlinit 93 de ani. Liderul african, sărbătorit în Africa de 
Sud şi SUA (18 iulie 2011) 

2.  Nelson Mandela a fost internat în spital  
3.  Glumă proastă pe Twitter: Un utilizator a anunţat că Nelson Mandela a murit 

(16 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 2.5 
Mahatma Gandhi  
Termen căutat: “gandhi” 
 

1.  Se caută actori pentru "Steve Jobs - filmul". Tu pe cine ai vrea în rolul 
principal? (14 octombrie 2011) 

2.  Dalai Lama renunţă la vizita din Africa de Sud: Nu a primit viză! 
Gandhi ar fi fost bisexual: a trăit doi ani în concubinaj cu un alt bărbat (28 
martie 2011) 

3.  

 
 
Anexa 2. Tabel 2.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

1.  Băsescu s-a împăcat cu Sarkozy? Cei doi au făcut schimb de zâmbete la 
funeraliile lui Vaclav Havel (27 decembrie 2011) 

2.  Vaclav Havel, condus pe ultimul drum. Zeci de mii de cehi i-au adus un 
ultim omagiu fostului preşedinte 

3.  Procesiune impresionantă în Praga. Mii de oameni şi-au luat adio de la 
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Vaclav Havel 
4.  Doliu naţional în Cehia: Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Vaclav 

Havel 
5.  Băsescu i-a adus un ultim omagiu lui Havel: Nu există cineva care să-i fie 

echivalent în Europa de Est 
6.  Emil Boc: Prin dispariţia lui Vaclav Havel, democraţia este mai săracă 
7.  USL transmite condoleanţe poporului ceh pentru moartea lui Vaclav Havel 
8.  Ambasada Cehiei la Bucureşti deschide carte de condoleanţe, în memoria lui 

Vaclav Havel 
9.  Ion Iliescu: Vaclav Havel a fost una din personalităţile proeminente, care a 

marcat istoria contemporană 
10.  Fostul preşedinte ceh, Vaclav Havel, a murit (18 decembrie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 2.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  Obama, comparat cu Hitler şi Stalin. Urmăreşte un spot publicitar 
controversat (2 decembrie 2011) 

2.  Putin, Stalin si Medvedev „in vizita” la un muzeu din Sinaia  
3.  Un bust al lui Stalin a fost ridicat într-un oraş din Rusia 

Ucraina. Bust al lui Stalin, distrus de un atac cu bombă (2 ianuarie 2011) 4.  
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Cotidianul.ro (cotidianul.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 3.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  Forţele de ordine siriene trag în protestatari chiar sub ochii observatorilor 
internaţionali (29 decembrie 2011) 

2.  Ministrul german al Apărării: Afganistanul nu va avea niciodată o 
democraţie 

3.  Deputat francez: Turcia reprezintă o ameninţare pentru întreaga lume 
4.  Condamnat la moarte în Iran, cere în zadar azil în România 
5.  Protestatarii: Rusia fără Putin!, Hoţul nu trebuie să stea la Kremlin! 
6.  AP: Democraţie în Europa Centrală, mai puţin în Ungaria, România şi 

Letonia 
7.  Scandal în parlament 
8.  PSD a părăsit şedinţa după ce Doru Mărieş l-a făcut "criminal" pe Ion Iliescu 
9.  Presa despre Vaclav Havel: A pus binele său nu doar în slujba țării sale, ci a 

întregii Europe 
10.  Adio! Havel, Revoluţionarul de Catifea (2) 
11.  Adio! Havel, Revoluţionarul de Catifea (1) 
12.  Fostul preşedinte ceh Vaclav Havel, simbol al disidenţei anticomuniste, a 

încetat din viață 
13.  Cine conduce Kazahstanul: De ziua României, Băsescu îşi exprima 

recunoştința faţă de abilităţile lui 
14.  Coreea de Nord a acceptat să îşi suspende programul de îmbogăţire a 

uraniului 
15.  UE cere Rusiei să respecte drepturile omului dacă vrea eliminarea 

vizelor  
16.  ONU: Violenţele din Siria au provocat moartea a peste 5.000 de persoane 
17.  Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, intervenție 

inedită în fața CEDO 
18.  Politicienii germani cer explicaţii guvernului Boc 
19.  Băsescu ocoleşte degeaba zarzavaturile olandeze 
20.  Siria: Cel puţin 13 civili ucişi, într-o nouă zi de represiuni 
21.  Opoziţia rusă se pregăteşte de proteste fără precedent de la sosirea la putere a 

lui Putin 
22.  Amnesty International: Simpla negare a existenței închisorii CIA în România 

nu mai este de ajuns 
23.  AP relansează problema închisorilor secrete din România (video) 
24.  Preşedintele Pakistanului a suferit un atac de cord  
25.  Republica Moldova, condamnată la CEDO în urma evenimentelor din 

2009 
26.  Vicepreședintele american: SUA şi Turcia își pierd răbdarea faţă de regimul 
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sirian 
27.  Afganistan: Tânăra încarcerată pentru adulter, graţiată cu condiţia să se 

mărite cu agresorul ei 
28.  Un vis în marmură 
29.  Protestele continuă în Egipt. „Totul e ca pe vremea lui Mubarak" 
30.  Autorităţile de la Kiev: Iulia Timoşenko nu are nicio boală gravă şi poate fi 

interogată 
31.  Starea de sănătate a Iuliei Timoşenko este "foarte gravă" 
32.  Libia a fost reprimită în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului 
33.  O poveste de dragoste între doi monştri sacri ai cinematografiei 
34.  Julian Assange a pierdut bătălia în Marea Britanie 
35.  Tancurile siriene trag în demonstranţi, în ciuda acordului de pace 
36.  Cum vrea PDL să reînfiinţeze Direcţia VI a Securităţii 
37.  Noua Libie va respecta drepturile omului, afirmă noul premier libian 
38.  Proteste în Egipt, după ce un tânăr deţinut a fost torturat de gardieni 
39.  Eml Hurezeanu: Căderea în Europa 
40.  România ar putea fi acționată în judecată la CEDO în legătură cu 

închisorile CIA 
41.  Femeile din Libia, speriate de spectrul islamismului 
42.  Amensty International: Bulgaria a vândut arme Libiei, încălcând embargoul 
43.  Amnesty International cere Canadei să îl aresteze pe George W. Bush 
44.  Compania McDonald's, acuzată că îşi exploatează salariaţii 
45.  Frunda: Monica Macovei vrea o puşcărie pentru toată România 
46.  Poliţia a deschis focul la funeraliile unui lider de opoziţie din Siria  
47.  Peste 180 de copii ucişi în Siria de la începutul protestelor  
48.  ONU: 2.900 de morţi de la începerea demonstraţiilor de protest în Siria 
49.  Protestele din Siria s-au soldat cu aproape 3.000 de morţi 
50.  Cine sunt posibilii laureaţi ai premiului Nobel pentru Pace 
51.  Săptămâna Nobel începe luni cu premiul pentru Medicină 
52.  Uniunea Europeană continuă sancţiunile la adresa Siriei 
53.  Cum va deveni China o democraţie cumpărând datoriile Europei 
54.  Daniel Barenboim şi porţile spre absolutul din muzică 
55.  Câteva lămuriri pentru câţiva prieteni 
56.  Obsedat de alegeri, ministrul francez de Interne acuză întreaga naţiune 

română 
57.  Le Monde: Parisul întreţine confuzia rom-român 
58.  Românii pe primul loc la condamnări, în Marea Britanie 
59.  UDMR îşi caută aliaţi pentru 2012 
60.  Consiliul Europei cere anchetă pentru închisorile CIA 
61.  21 de morţi în reprimarea manifestaţiilor de vineri, din Siria  
62.  Parlamentarii revin luni din vacanţă 
63.  Consiliul Europei va publica o listă cu închisorile secrete CIA din România  
64.  Franţa şi Italia continuă expulzarea romilor români 
65.  "Odiseea" unui proiect de lege: Statutul minorităţilor naţionale din România 

(varianta UDMR din 2005) 
66.  ONU anchetează abuzurile din Siria 
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67.  Prima generaţie de bebeluşi născuţi drogaţi cu etnobotanice 
68.  Declarat mort, fostul ministru sirian al apărării apare la televiziunea naţională
69.  Cel puţin 21 de civili ucişi marţi de armata siriană  
70.  Siria promite alegeri libere, după peste patru decenii de regim autoritar 
71.  MI5 şi MI6, acuzate că obţin informaţii după torturarea suspecţilor 
72.  Numeroşi civili ucişi după o incursiune a forţelor siriene în oraşul Hama 
73.  Situaţiunea (LVIII) 
74.  Siria: Proteste de amploare, morţi la Damasc şi Midane  
75.  CIADO cere mai multă responsabilitate în abordarea problemei 

tinerilor 
76.  Proteste contra comercializării berii cu marijuana în România 
77.  Ungaria înăspreşte Codul Penal. Suspecţii pot fi reţinuţi cinci zile fără 

mandat judecătoresc 
78.  Sting şi-a anulat concertul din Kazahstan la sugestia Amnesty International 
79.  Belarus a blocat accesul la site-urile de socializare, pentru a evita noi proteste
80.  ONU cere guvernelor din Europa şi Asia Centrală să nu mai plaseze copii în 

orfelinate de stat 
81.  China, un alt FMI pentru Europa, cere arme în loc de măsuri de austeritate 
82.  Acord Londra-Beijing. Miliarde de euro şi vorbe goale depre drepturile 

omului 
83.  Amnesty International: Romii din România nu au acces la locuinţe adecvate 
84.  Ambasada SUA: Curtea Constituţională împiedică eforturile anticorupţie 
85.  ANI, gardianul averilor, aruncat în gura senatorilor 
86.  Bashar al-Assad: Siria se confruntă cu un complot 
87.  Pârvulescu: "Băsescu vrea să elimine UDMR din Parlament" 
88.  O restanţă dureroasă 
89.  Curtea Constituţională îl contrazice pe ambasadorul SUA 
90.  Continuă dezbaterile la statutul minorităţilor 
91.  Nervozitate maghiară din cauza hărţii lui Băsescu 
92.  Deputaţii au interzis accesul presei la dezbaterile din Comisie 
93.  Academia Română: "Statutul minorităţilor introduce autonomia politică a 

unei minorităţi" 
94.  Zeci de militari sirieni, ucişi pentru că au refuzat să tragă în civili 
95.  Noi vrem pământ! Palestinian 
96.  Cel puţin 22 de manifestanţi au fost ucişi de forţele de securitate în Siria 
97.  Gărzile lui Putin şi Medvedev vor purta hainele de piele ale NKVD-ului 
98.  Parlamentul European pune condiţii pentru încheierea unui viitor acord UE-

Rusia  
99.  Puterea desfiinţează organizaţia care se ocupă de etnobotanice! 
100. Kelemen: Am putea cere angajarea răspunderii pe Statutul minorităţilor 
101. Dorin Chirtoacă „Geoană", la un pas de a pierde Chişinăul 
102. HotNews umblă cu sentința vopsită 
103. Deputaţii dezbat luni moţiunea simplă "Un flagel naţional - plantele 

etnobotanice" 
104. Ion Raţiu nu mai e, dar lupta lui pentru democraţie în România merge înainte 
105. Scrisoare deschisă privind-o pe Monica Macovei, fost procuror al Republicii 
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Socialiste România 
106. Siria: Violenţe soldate cu victime 
107. Ambasada SUA: "Noi criticăm imunitatea parlamentară din România" 
108. România, somată să redeschidă ancheta privind închisorile secrete ale CIA 
109. România, aleasă în Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU 
110. Cel puţin 21 de manifestanţi sirieni au fost ucişi vineri de forţele regimului 

al-Assad 
111. Deputaţii au adoptat tacit 16 iniţiative, printre care şi cea privind 

învăţământul în limbile minorităţilor naţionale (sinteză) 
112. Băsescu dezinformează în problema drogurilor etnobotanice 
113. Onorariile cântăreţilor de ode portocalii, ţinute la secret de TVR 
114. Irinel Columbeanu a plecat de la Parlament fără a mai fi audiat de 

Comisia pentru drepturile omului 
115. Irinel Columbeanu a cerut demisia "imediată" a deputaţilor care l-au ignorat 
116. Soţii Columbeanu nu vor participa la audierile de marți din Parlament 
117. Amnesty International: Romii continuă să fie discriminaţi în România, 

inclusiv prin discursurile politice 
118. Amnesty International critică SUA în legătură cu Guantanamo 
119. Scandalul din familia Columbeanu ajunge şi în Parlament  
120. Ideea de Lege a presei este inoportună, autoreglementarea trebuie consolidată
121. Patriarhia Română critică Legea parteneriatului stat-biserică 
122. Stadioane de fotbal din Siria, transformate în închisori 
123. Siria: armata a intrat în oraşul Homs şi continuă operaţiunile la Banias 
124. Armata siriană a intrat cu tancuri în oraşul Banias 
125. Proteste în Siria: Cele mai ample manifestaţii din Damasc 
126. Morţi şi zeci de răniţi în "vinerea furiei" din Siria 
127. Siria şi-a închis graniţa cu Iordania 
128. Reprimarea violentă a manifestaţiilor din Siria, condamnată ferm de 

comunitatea internaţională 
129. Demisii din legislativul sirian după reprimarea sângeroasă a manifestaţiilor 

de vineri 
130. Reprimarea manifestaţiilor de vineri din Siria, soldată cu mai mult de 70 de 

victime 
131. Mii de persoane protestează în Siria; amplă manifestaţie anunţată pentru 

vineri 
132. Bradley Manning, sursa dezvăluirilor WikiLeaks, mutat la Fort Leavenworth 
133. Militanţi pentru drepturile omului, suspectaţi în cazul atentatului de la 

Minsk 
134. CNA le cere posturilor TV-radio Codurile de conduită profesională 
135. China despre drepturile omului în SUA: violenţă şi dispariţia vieţii 

private 
136. Vârsta medie a consumatorilor de droguri a scăzut până la 14-15 ani 
137. Administraţia Penitenciarelor: Infrastructura sistemului, uzată moral şi tehnic 
138. Departamentul de Stat al SUA: Guvernul român aplică ineficient legi privind 

corupţia 
139. Raportul Departamentului de Stat al SUA: Abuzurile în închisorile româneşti 
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au continuat şi în 2010 
140. Regimul libian, dispus la dialog cu rebelii dacă aceştia depun armele 
141. Obama, mânat la război de trei femei 
142. Rebelii vor judecarea lui Gaddafi în Libia, după victorie 
143. Apel la o revoltă populară în provinciile siriene, postat pe Facebook 
144. Comisia pentru drepturile omului respinge înlocuirea termenului "rom" 

cu "ţigan" 
145. Legea jurnalismului depusă de Ghişe, respinsă de Comisii în Senat 
146. Diplomaţia franceză: căderea regimului din Yemen este inevitabilă 
147. Patru morţi şi sute de răniţi, în timpul unei manifestaţii în Siria 
148. Assange: Internetul, în special reţeaua Facebook, cea mai mare maşinărie de 

spionaj creată vreodată 
149. Reportaj CNN despre reţelele de prostituţie din România 
150. Muammar Gaddafi a recrutat mercenari inclusiv din România 
151. O companie din Coreea de Sud şi-a forţat angajaţii să slăbească 
152. Steven Spielberg va regiza un film despre site-ul WikiLeaks 
153. Cel puţin 6.000 de morţi de la începutul violenţelor în Libia 
154. WikiLeaks şi revoluţionari arabi, pe lista candidaţilor la Premiul Nobel 

pentru Pace 
155. Examinarea psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la alegeri, avizată 

negativ la Senat 
156. Europa, bântuită de contractele cu Libia şi concesiile făcute lui Gaddafi 
157. Posibilă intervenţie NATO în Libia, după scenariul Kosovo 
158. Regimul Gaddafi, acţionar la UniCredit, Fiat, Financial Times şi Juventus 

Torino 
159. Libia, o posibilă nouă Somalia la porţile Europei 
160. Regimul lui Muammar al-Gaddafi, la ora de adio 
161. Ungaria va modifica legea privind mass-media 
162. O nouă ţară musulmană cuprinsă de febra protestelor 
163. România, centru global pentru traficul de persoane. Poliţia închide ochii 
164. Mai multe organizaţii vor să îl dea în judecată pe George W. Bush pentru 

tortură 
165. Victor Alistar: Radiografia unei „opere" juridice memorabile 
166. În Senat se avizează înlocuirea termenului "rom" cu "ţigan" 
167. Autorităţile franceze au confiscat un avion privat aparţinând familiei fostului 

preşedinte tunisian 
168. România, pe locul patru în topul consumului de droguri etnobotanice din UE 
169. Dominoul revoluţiilor 
170. ElBaradei, un lider al opzoziţiei egiptene care nu a mâncat salam cu soia 
171. Vrăjitoarea Brăţara ameninţă statul român cu CEDO 
172. Unele baruri din Polonia interzic accesul romilor 
173. „Unirea cu România este singura șansă și soluție de securitate pentru R. 

Moldova" 
174. La 87 de ani de la moartea lui Lenin, ruşii vor să decidă soarta mumiei 

liderului bolşevic 
175. Revoluţia iasomiei tunisiene între Unchiul Sam şi Elysee 
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176. Julian Assange: Vom intensifica publicarea telegramelor 
177. Avocaţi: Fondatorul WikiLeaks poate fi executat sau închis la Guantanamo 
178. WikiLeaks: Google şi Facebook să anunţe dacă justiţia SUA a cerut date 

personale despre site (8 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 3.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  În reportajul din El Pais, PDL este prezentat ca iniţiatorul invitării Regelui 
Mihai în Parlament (27 decembrie 2011) 

2.  Regele Mihai: "Nu pot să-l iert pe Churchill pentru că a abandonat România" 
3.  Cărţi de pus sub brad 
4.  „Protestatarul", desemnat Omul Anului 2011 de revista Time 
5.  „Există o cedare de suveranitate..." 
6.  Stalin, un tată pe care fiica îl privea cu atâta dragoste şi groază 
7.  Emoţii, umor şi... deziluzii 
8.  "Suntem prizonierii dictaturii financiare" 
9.  Barack Obama, comparat cu Hitler şi Stalin-Video 
10.  Ploaie de stele pentru generalii ascultători 
11.  Stelian Tănase: Băsescu nu îşi va scrie memoriile fiindcă nu le are cu scrisul 
12.  Ponta sa fie judecat - pentru sangele varsat! 
13.  Adrian Popescu, pe urmele lui Geoană: E dictatură! Cu Ponta devenim 

partidul lui Hitler 
14.  Ponta: Dacă mâine plec din fruntea PSD, sunt satisfăcut că i-am făcut un bine 

scăpându-l de Geoană 
15.  Erdogan îi cere preşedintelui sirian să demisioneze, comparându-l cu 

Ceauşescu 
16.  Un declin? 
17.  Respinşii diavolului 
18.  Confirmări şi regrete între numeroase greve şi mişcări de stradă (2) 
19.  Confirmări şi regrete între numeroase greve şi mişcări de stradă (1) 
20.  Planul de atac asupra Iranului a fost subminat de Mossad 
21.  Parlamentar ucrainean: "România să-şi asume complicitatea la Holocaust 

dacă vrea să fie respectată" 
22.  Asediu la catedrala St. Paul din Londra 
23.  Presa italiană - omagii pentru Regele Mihai, palme pentru Băsescu 
24.  Lecţia Regelui 
25.  Ion Iliescu l-a felicitat pe Rege 
26.  Libia: Gaddafi va fi îngropat într-un loc secret pentru a evita pelerinajele 
27.  România are mai mulţi dictatori executaţi decât orice altă ţară în lume 
28.  Victor Tulbure - "scump cârmaci al țării noastre" 
29.  Situaţiunea (LXIII) 
30.  Protest inedit la Atena 
31.  Băsescu, Antonescu şi Hitler, eroii unui documentar rusesc despre 

 64



România 
32.  Iliescu despre Mişcarea Populară a PDL: Şi Hitler a început cu aşa ceva  
33.  Germania, datoare Greciei cu 95 miliarde de dolari  
34.  Autonomia Ţinutului Secuiesc, o replică peste timp a diversiunii staliniste  
35.  Expoziţiile de aur ale toamnei 
36.  Dan Voiculescu a cerut CNA-ului francez sancţionarea realizatorilor TV care 

ne-au umilit 
37.  Victoria superproducţiei de autor 
38.  Leul de Aur revine monumentalului "Faust", al lui Sokurov 
39.  O premieră şi mai multe sărbători 
40.  "Traseul roşu" pentru gâsca blondă 
41.  Două cărţi despre adevărata istorie a României şi povestea monarhiilor 

europene: „Maxilarul inferior" şi „Scara leilor" 
42.  Spionii britanici doreau să-l "dopeze" pe Hitler cu estrogen 
43.  Ura noastră cea de toate zilele 
44.  Aurul din buncărele munţilor Elveţiei 
45.  Banii şi scandalurile sexuale, motivele sinuciderii unui fost vicepremier 

polonez 
46.  De la ignoranţă la minciună 
47.  Nymphomaniac, un film cu scene sexuale reale de Lars von Trier 
48.  Pisicuţa Kitler nu-şi găseşte adăpost pentru că seamănă cu Hitler 
49.  Iulian Urban - fascistul cocoloşit de PDL în Senat 
50.  "Un bătrân burghez comunist, fascist cu discurs ultranaţionalist" 
51.  Nemţii pregătesc temeinic noile generaţii de neonazişti 
52.  Rămăşitele lui Rudolf Hess au fost exhumate şi incinerate 
53.  Ordinul lui Hitler nu se execută: soldaţii au refuzat păpuşile gonflabile 
54.  Situaţiunea (LVII) 
55.  Hitler nu mai este cetăţean de onoare al oraşului său natal 
56.  Secretarul-general NATO confirmă criticile lui Medvedev la adresa lui 

Băsescu 
57.  Separatiştii de la Tiraspol condamnă declaraţiile lui Traian Băsescu despre 

trecerea Prutului 
58.  Băsescu a fost criticat de preşedintele Rusiei, Dimitri Medvedev 
59.  Datul cu băţul prin gardul Kremlinului 
60.  Ciuvică: "Clopoţeii din creierul lui Băsescu se aud până la Moscova!" 
61.  Stelian Tănase: "Băsescu a fost foarte calculat când s-a luat de ruşi" 
62.  Iliescu: Ieşirea lui Băsescu despre Ion Antonescu - inadmisibilă, 

descalificantă, compromite ţara 
63.  Băse, esti cel mai tare 
64.  Presa rusă: "Neruşinatul" Traian Băsescu profanează memoria milioanelor de 

victime ale fascismului 
65.  MAE român dezavuează declaraţia oficialului MAE rus despre opinia pe 

teme istorice a preşedintelui Băsescu 
66.  Moscova atacă declaraţiile lui Băsescu despre evenimentele din 1941 
67.  După şaptezeci de ani (1941-2011) 
68.  "Opiniile despre rege, probe de ignoranţă ce vă descalifică" 
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69.  Carte în turneu. Lăsând “Levantul”, Traian Băsescu ar trebui să urce pe 
“Scara leilor” a Doinei Uricariu 

70.  Vosganian: Băsescu strică poporul iar poporul îl strică pe Băsescu 
71.  Insultele lui Băsescu la adresa Regelui Mihai amintesc de era comunistă 
72.  Antonescu: Nu te poţi duce ca un beţiv la cârciumă să-ţi dai cu părerea 

despre istoria naţională 
73.  Politicianul pentru care Coranul este „fascist" a fost achitat în Olanda 
74.  Misterul celor 214 fotografii naziste, dezlegat rapid prin internet 
75.  Adrian Cioroianu, surprins de afirmaţiile preşedintelui Băsescu 
76.  Președintele Băsescu dă măsura caracterului său: zero! 
77.  Apel către Băsescu: Respectaţi-vă jurământul, domnule Preşedinte! 
78.  Marine Le Pen, atac la UE: Avem pumnii şi picioarele legate în centrul 

agitaţiei mondialiste 
79.  Politică şi poveşti uitate, dragoste şi vise neîmplinite, thrilleruri şi 

experimentul Opus Dei 
80.  La conducerea ICR se află fiul unei fantome a NKVD 
81.  91 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon 
82.  Dan Voiculescu: Băsescu nu a expus miercuri un proiect de Constituţie, ci un 

scenariu SF 
83.  Reginele capriciului 
84.  Femei frumoase, depresii şi politică pe Croisette 
85.  Lars von Trier, declarat persona non grata la Cannes după declaraţiile 

referitoare la Hitler 
86.  27 filme din cele 27 state membre vor fi difuzate de Ziua Europei 
87.  Hitler a ordonat crearea unor farfurii zburătoare ca să atace Londra şi 

New York-ul 
88.  „Doreşte actuala majoritate parlamentară să destrame teritorial România?" 
89.  Mazăre, locul patru într-un top al imaginii după purtarea uniformei naziste 
90.  Indignaţi-vă! 
91.  Apel către preşedinţii României şi Moldovei pentru condamnarea 

Pactului Hitler-Stalin 
92.  Unitatea maghiară în Uniunea Europeană 
93.  Rusia se echipează cu tancuri şi rachete gonflabile pentru a-şi deruta 

inamicul 
94.  Direcţia greşită a educaţiei 
95.  Caligula, sub semnul lui Venus şi al lui Marte 
96.  Un weekend primăvăratic 
97.  Libienii fac haz de necaz cu Ga-Daffy Duck 
98.  Schimbări fără reformă 
99.  Dior îl concediază pe John Galliano pentru antisemitism 
100. Designerul de la Christian Dior, acuzat de antisemitism 
101. Gaddafi are de ales între fuga din ţară sau varianta Hitler 
102. Grupa sangvină influenţează starea de sănătate 
103. Autogolurile Uniunii Social-Liberale 
104. „Discursul Regelui", când un rege bâlbâit întâlneşte un logoped 

nonconformist 
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105. Revenirea lui Mussolini şi Goebbels? 
106. Iliescu compară uniunea PSD-PNL cu alianţa SUA-URSS împotriva 

Germaniei lui Hitler 
107. Fraţii Musulmani - „cheia" situaţiei din Egipt şi Orientul Mijlociu 
108. De ce România rămâne în urmă? 
109. Lectura, ca o iubire care nu-ţi va lipsi niciodată 
110. Caucazul rus, „fabrica" de terorişti-kamikaze 
111. Religia văzută primitiv 
112. O proteză dentară a lui Winston Churchill, vândută la licitaţie 
113. În 1976, Petru Popescu declara româna o limbă folclorică şi-l critica pe 

Soljeniţîn 
114. Extremă dreapta din Europa virează de la antisemitism către antiislamism 
115. Ultraconservatorii americani, autorii morali ai atacului din Arizona 
116. Legea presei: Viktor Orban acuză UE de discriminare 

Ce este de făcut? (4 ianuarie 2011) 117. 
 
 
Anexa 2. Tabel 3.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

Întâlnire la vârf Clint Eastwood - Leonardo DiCaprio (2 decembrie 2011) 1.  
2.  Tăcerile lui Liiceanu 
3.  Preşedinţi, asasini, bloggeri şi mistere 
4.  Cuvinte, muzică, diamante... (King, Gandhi, Havel) (4 aprilie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 3.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  Morgan Freeman îşi îndeamnă fanii să muncească în folosul comunităţii de 
ziua lui Nelson Mandela (17 iulie 2011) 

2.  Barack Obama neagă că Occidentul este în declin 
3.  Regimul Băsescu-PDL tratează cu dispreţ Jubileul Regelui Mihai I 
4.  Julian Assange, premiat în Australia pentru curajul excepţional în apărarea 

drepturilor omului 
5.  Campanie pentru educarea fetelor în unităţi de învăţământ din toată ţara 
6.  Clint Eastwood, rebelul cu ochi de gheaţă 
7.  Nelson Mandela a murit pe internet. Informaţia a fost dezminţită de fundaţia 

Mandela (16 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 3.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
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1.  Presa despre Vaclav Havel: A pus binele său nu doar în slujba țării sale, ci a 
întregii Europe (19 decembrie 2011) 

2.  Fostul preşedinte ceh Vaclav Havel, simbol al disidenţei anticomuniste, a 
încetat din viață 

3.  Povestea unui pionier al cinematografului şi a unui orfan din Paris 
4.  Marşul Aurului de la Bacău la Bucureşti sau Aur pentru Băsescu 
5.  „Lumea teatrului e fascinantă. Întotdeauna există o poveste" 
6.  Doina Cornea către Adrian Sobaru: Vă mulţumesc pentru lecţia pe care ne-

aţi dat-o tuturor 
7.  Cuvinte, muzică, diamante... (King, Gandhi, Havel) 
8.  Morţii nu mai protestează 
9.  Când minciuna stă la masă cu "Adevărul" 
10.  Cărţi amuzante, dar profunde (22 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 3.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

Cele mai dramatice evenimente care au schimbat lumea în 2011 (31 
decembrie 2011) 

1.  

2.  Băsescu şi Sarkozy chicotesc la funeraliile lui Havel 
3.  Protestatarii: Rusia fără Putin!, Hoţul nu trebuie să stea la Kremlin! 
4.  Bunăvestire... în stil orwell-ian! 
5.  Emil Constantinescu, la funeraliile lui Vaclav Havel 
6.  Un bulevard care poartă numele lui Vaclav Havel, inaugurat în Polonia 
7.  AP: Democraţie în Europa Centrală, mai puţin în Ungaria, România şi 

Letonia 
8.  Adio, Vaclav Havel! 
9.  Președintele Emil Constantinescu, la funeraliile lui Vaclav Havel 
10.  Trupul lui Vaclav Havel, transferat la Castelul din Praga 
11.  Lideri din lumea întreagă, aşteptaţi vineri la funeraliile lui Vaclav Havel 
12.  Havel? Da. Democraţie? Ba 
13.  Presa despre Vaclav Havel: A pus binele său nu doar în slujba țării sale, ci a 

întregii Europe 
14.  Declaraţia preşedintelui Emil Constantinescu la moartea lui Vaclav Havel 
15.  Adio! Havel, Revoluţionarul de Catifea 
16.  Geoană: Cehia de astăzi este Cehia lui Havel 
17.  Liderii USL: Prin moartea lui Vaclav Havel se pierde una dintre cele mai 

remarcabile personalităţi ale secolului XX 
18.  Băsescu: Odată cu Vaclav Havel s-a stins o mare conştiinţă a timpului nostru 
19.  Lech Walesa: Vocea lui Havel va lipsi enorm Europei  
20.  Petre Roman despre Vaclav Havel: Într-un moment în care sunt puţine repere 

morale, dispare unul dintre ele 
21.  Ion Iliescu: La 75 de ani, Vaclav Havel şi-a încheiat o viaţă glorioasă 
22.  Emil Constantinescu despre Vaclav Havel: M-a impresionat cel mai mult 
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dintre liderii lumii 
23.  Fostul preşedinte ceh Vaclav Havel, simbol al disidenţei anticomuniste, a 

încetat din viață 
24.  Emil Constantinescu împlinește 72 de ani 
25.  Emil Constantinescu la aniversară 
26.  Fotografiile lui Milan Kundera şi Milos Forman surprinse de poliţia secretă, 

prezentate la Bucureşti 
27.  Caruselul cărţilor 
28.  La Mulţi Ani, Majestate! 
29.  Vaclav Havel aniversat şi la Bucureşti la împlinirea a 75 de ani 
30.  Polemică privind un premiu atribuit lui Putin. Organizatorii renunţă la 

decernare 
31.  Cuvinte, muzică, diamante... (King, Gandhi, Havel) 
32.  Apăra-te-ar Tismăneanu! 
33.  Băsescu a profitat de Libia pentru a-şi regla conturile cu Sarkozy 
34.  Vaclav Havel, spitalizat pentru tulburări respiratorii 
35.  Disidenții est-europeni cer ajutorul UE (8 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 3.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  Stalin, un tată pe care fiica îl privea cu atâta dragoste şi groază (7 decembrie 
2011) 

2.  Barack Obama, comparat cu Hitler şi Stalin-Video 
3.  Singura moştenitoare a lui Stalin s-a stins din viaţă 
4.  Oprea, un Stalin mult mai mic 
5.  O nouă statuie a lui Stalin, dezvelită în Ucraina 
6.  Nicoale Ţic: Stalin, neîntrecut cârmaci! 
7.  "Stalin, țara te slăvește/Ce tractor frumos!" 
8.  O maladie cerebrală ar fi putut influenţa acţiunile lui Stalin  
9.  Apel către preşedinţii României şi Moldovei pentru condamnarea Pactului 

Hitler-Stalin (26 martie 2011) 
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Evenimentul Zilei (evz.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 4.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  Circa 70.000 de protestatari la Damasc. Armata a făcut 8 morţi şi 20 de răniţi 
(30 decembrie 2011) 

2.  Filmul Angelinei Jolie nu e pe placul oricui 
3.  EDITORIALUL EVZ: Rom-rom-telecom, „creștinofobia” şi corectitudinea 

politică 
4.  Un pedofil scoțian, închis în România, renunță la recurs de teama castrării 

chimice 
5.  Noi proteste ample în Rusia față de rezultatul alegerilor din 4 decembrie 
6.  Oleg Malghinov, noul ambasador rus la Bucureşti 
7.  SENATUL EVZ: A trăi în adevăr: In memoriam Vaclav Havel 
8.  Aproape 700 de femei, ucise în Pakistan în numele „onoarei” în ultimele 

nouă luni 
9.  Siria: Zeci de dezertori din armată, împuşcaţi în timp ce încercau să fugă 
10.  Câți bani avea Kim Jong-il în băncile din Europa 
11.  Tismăneanu despre Havel: „Pentru Havel a rosti adevărul despre comunism a 

fost un imperativ categoric” 
12.  Sirienii din Cluj au protesat împotriva regimului lui Bashar al-Assad 
13.  Actorul Christian Bale, îmbrâncit după ce a încercat să viziteze un disident 

chinez | VIDEO 
14.  Afganistan: Femeia violată și condamnată pentru adulter, grațiată de 

președintele Karzai 
15.  Povestea Marianei, lesbiana condamnată pentru seducţie. "Eram tratată ca 

ultimul om" 
16.  Cum se poate rezolva problema cerşetorilor: amenzi şi pentru cei care dau 

bani. Aţi fi de acord? 
17.  Senatorul John McCain îl avertizează pe Putin: "primăvara arabă" e aproape 

de Rusia 
18.  Egipt: islamiştii au obţinut peste 65% din voturi la alegerile legislative 
19.  Pericol de război civil total în Siria, avertizează Consiliul ONU pentru 

drepturile omului 
20.  Liga Arabă adoptă sancţiuni economice împotriva Siriei 
21.  ONU condamnă reprimarea violentă a manifestaţiilor din Egipt 
22.  Pakistanul cenzurează sms-urile. De ce vor fi interzise 1600 de cuvinte 
23.  Peste 1.700 de oameni au murit din cauza testărilor de medicamente 
24.  Iranul ia în serios amenințările unui atac militar. ”Suntem pregătiți să 

înfruntăm orice provocare” 
25.  Turcia ameninţă Siria că-i taie lumina 
26.  Incursiune în cele două Chine. Cum aterizezi din zgârie-nori în orezării| 
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VIDEO 
27.  Mitinguri pro şi contra preşedintelui Siriei 
28.  China ajută Europa. O cumpără bucată cu bucată 
29.  Actrița Hilary Swank și-a concediat managerul 
30.  Bashar al-Assad ameninţă cu un "cutremur" în regiune şi face apel la 

sprijinul Rusiei | VIDEO  
31.  Sharia asigură interimatul legislativ în Libia liberă  
32.  Rezultatele autopsiei: Gaddafi a fost împușcat în cap | VIDEO 
33.  Vedetele şi spectacolele în cinstea dictatorilor. Cine a cântat pentru Gaddafi | 

VIDEO  
34.  Gaddafi, controversat şi după moarte 
35.  Cum contrazic imaginile versiunile oficiale asupra morții lui Gaddafi. ONU 

cere anchetă 
36.  Obama despre Gaddafi: Unul dintre cei mai vechi dictatori ai lumii nu mai 

există 
37.  Ce spune primul preşedinte de culoare al SUA despre Martin Luther King 
38.  Bilanţul victimelor violenţelor din Siria a ajuns la 3.000 de persoane, între 

care 187 de copii 
39.  Macovei către PDL: Aveţi grijă de ANI! Țintele UDMR, instituţiile anti-

corupţie. Frunda: Ea vrea o pușcărie pentru toată România! 
40.  CRONICA TV. Mi-e milă de francezii care ne fac albie de porci! 
41.  S-A ACORDAT PREMIUL NOBEL PENTRU PACE 
42.  Tot mai mulţi greci apelează la ONG-uri, pentru asistenţă medicală gratuită 
43.  Flashmob cu 3.000 de participanţi! Intră sau nu intră în Cartea Recordurilor? 
44.  Tudor Ciuhodaru s-a înscris în UNPR 
45.  New York Times: Care Putin va candida din nou la președinție 
46.  Peste 200 de romi de origine română evacuați dintr-o tabără din Marsilia 
47.  Judecătorii nu permit evacuarea romilor din locuinţele ilegale din Cluj 
48.  Execuţia unui ucigaş de poliţist rupe America în două. Câţi oameni sunt 

omorâţi legal în lume 
49.  SENATUL EVZ: Moartea domnului Lăzăroiu şi câteva întrebări 
50.  Peste 50 de victime ale forţelor de securitate din Yemen, în două zile 
51.  Băsescu, Obama şi America  
52.  SUA marchează 10 ani de la 9/11. Barack Obama şi George W. Bush, la 

Ground Zero | VIDEO 
53.  Fiica liderului uzbec, dată afară de la New York Fashion Week 
54.  Preşedintele iranian îi cere lui Bashar al-Assad să oprească măcelul 
55.  Consiliul Europei: CIA a adus un suspect de terorism în România  
56.  EDITORIALUL EVZ. Telegrame de la Bruxelles la Pekin, via Bucureşti 
57.  Consiliul Europei: România a găzduit centre de detenţie CIA, lângă 

Bucureşti, între 2003-2005 
58.  Coaliția merge înainte cu taxa de solidaritate pe averile bogaților. VEZI cum 

sunt taxați oamenii cu bani din Europa! 
59.  Gaddafi a fost omul americanilor. De ce a căzut în dizgraţie? 
60.  Proteste anti-israeliene în sala de concerte, la Londra 
61.  CE publică luni lista cu închisorile secrete CIA, inclusiv din România 
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62.  83 oameni din Guatemala, infectați în mod deliberat de americani cu sifilis și 
gonoree 

63.  Roxana Condurache, în drama unei fete "traficate"  
64.  Scene de groază într-un spital din Tripoli. Sute de răniți lăsați să moară  
65.  ONU: Peste 2000 de oameni au fost uciși în Siria de regimul Assad 
66.  Violențe în Siria: 31 de oameni au murit 
67.  Circa 300.000 de imigranţi ilegali din SUA vor scăpa de deportare 
68.  Obama, Merkel, Sarkozy îi cer preşedintelui Siriei să plece. Protestatarii 

pregătesc noi manifestaţii 
69.  Rusia continuă să livreze arme Siriei 
70.  Sulfina Barbu: "Nu cred că e momentul ca PDL să renunţe la portocaliu" 
71.  Relaţiile Ucrainei cu UE, ameninţate de procesul fostului premier Iulia 

Timoşenko 
72.  Nave siriene de război trag asupra oraşului Latakia 
73.  EXCLUSIV: Pensionarii de lux se războiesc cu statul 
74.  Marea Britanie: Femeia care a sărit pe geam dintr-o clădire în flăcări, salvată 

de un român 
75.  Ex-ministrul sirian al apărării dezminte zvonurile că ar fi murit 
76.  Asasinul norvegian: "Asta e ziua când veţi muri. Eu o să vă omor pe toţi !" 
77.  Turcia transmite un "avertisment final" Siriei, pentru a înceta măcelul 

civililor 
78.  Siria: Armata a luat cu asalt orașul Deir Ezzor. Cel puțin patru oameni au 

fost uciși 
79.  Iulia Timoşenko, după gratii 
80.  Preşedintele Bashar al-Assad acceptă mai multe partide în Siria 
81.  SENATUL EVZ: Organizaţia Naţiunilor Unite şi Liga Naţiunilor 
82.  Siria: SUA și Europa, îngrozite de "masacrul" de la Hama. Italia și Germania 

vor reuniune ONU 
83.  Armata siriană a luat cu asalt orașul Hama. Peste 60 morți și zeci de răniți 
84.  Deutsche Welle: Exigenţele Americii irită conducerea Chinei  
85.  Barack Obama a ignorat China şi s-a întâlnit cu Dalai Lama 
86.  Soţul republicanei Michele Bachmann deţine o clinică unde sunt "trataţi" 

homosexualii 
87.  Ambasadorul britanic la Bucureşti susţine proiectul privind confiscarea 

averilor ilicite 
88.  Eroii români din străinătate au cules lauri şi dezamăgiri 
89.  George Clooney, susţinător fervent al independenţei Sudanului de Sud 
90.  Siria acuză SUA de incitare la revoltă împotriva regimului de la Damasc 
91.  Avocatul Serghei Magnitski, ucis în bătaie într-o închisoare din Moscova 
92.  Siria: guvernatorul oraşului Hama, demis, după protestele a zeci de mii de 

oameni 
93.  Barack Obama cere Curţii Supreme de Justiţie să suspende execuţia unui 

mexican  
94.  Hillary Clinton critică legea presei din Ungaria 
95.  Un poet nigerian s-a refugiat pe Calea 13 Septembrie: "Tinerii din ţara asta 

n-ar trebui să se simtă inferiori nimănui" 
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96.  Fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko, în boxa acuzaţilor 
97.  Ban Ki-moon a câştigat un nou mandat de secretar general al ONU 
98.  Băsescu, chemat să arbitreze pe Statutul minorităților 
99.  EDITORIALUL EVZ: De ce se vor bate americanii şi europenii pentru 

cetăţenia română 
100. Faţa nevăzută a "gravelor prejudicii" din activitatea ANI 
101. Elena Udrea: Statutul minorităților va fi aprobat prin dezbatere parlamentară 
102. UDMR și PDL nu au căzut de acord pe noua hartă a României 
103. Tensiunile PDL și UDMR cresc în intensitate pe subiectul reorganizării  
104. Eroii uitaţi ai revoluţiei din Egipt agonizează în spitale Ce ascund proiectele 

UDMR şi PCM de împărţire a României 
105. Țintutul Secuiesc, o entitate la mâna guvernului 
106. Reorganizare fără asumare și minorități fără statut 
107. Raport ONU: Extremismul politic alimentează violenţa împotriva romilor 
108. Spionul Constantin Răuţă, ultimul român condamnat la moarte, şi-a 

redobândit cetăţenia 
109. Şcoală de vară cu ateliere despre consum de droguri şi sex comercial  
110. "Sfinţii" din Ferentari au dat heroina pe etnobotanice 
111. Siria: protestatarii „vânaţi” de armată trec graniţa şi se refugiază în Turcia 
112. Colonel rus, împuşcat în plină stradă la Moscova 
113. Rusia scoate "artileria grea" în lupta pentru Chişinău 
114. Lideri occidentali şi arabi discută despre perioada post-Gaddafi 
115. Prima scrisoare antisemită a lui Hitler, expusă: "Scopul final este eliminarea 

tuturor evreilor" 
116. Ambasadorul Gitenstein: Constituţia şi Drepturile Omului nu sunt 

licenţe pentru a fura 
117. Exit-poll Republica Moldova: Dorin Chirtoacă rămâne primar la Chişinău 
118. Chişinău: un test de maturitate politică pentru Chirtoacă 
119. Rusia, mulţumită de decizia CEDO în cazul Hodorkovski 
120. EDITORIALUL EVZ: Cine s-a înfruptat din şpaga de 10 de miliarde, mâna 

sus! 
121. Cătălin Avramescu: "Diplomatic e să nu stai pe acelaşi trotuar cu cei care te 

înjură" 
122. Amnesty International presează România să redeschidă ancheta în dosarul 

închisorilor CIA 
123. Obama: SUA deschid un nou capitol în relaţiile cu lumea arabă 
124. Camera Deputaţilor: Site-urile care distribuie materiale pornografice ar putea 

fi parolate 
125. Scandalul Columbeanu s-a mutat în Parlament 
126. Un "război" româno-german, în instanţă de 28 de ani 
127. Noi proteste în Siria: 8 morţi în două zile 
128. Amnesty International: Romii, încă discriminaţi în România 
129. Irinel Columbeanu: "Nu a scris Monica scrisoarea" 
130. Libia: rebelii au preluat controlul asupra aeroportului din Misrata 
131. Preot colaborator din "patriotism" - băiatul cu ochi albaştri de Voroneţ 
132. Anchetă în Pakistan: de ce a trecut Osama bin Laden neobservat 
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133. Siria: noi focuri de armă la Damasc 
134. Noi proteste în Siria: 6 morţi în două oraşe 
135. Lumea văzută prin teleobiectiv. Ce fac marile companii farmaceutice atunci 

când nu sunt pandemii 
136. Tiraspol: Cele 393 de zile de captivitate ale unui jurnalist moldovean  
137. "Vinerea sfidării" în Siria 
138. Gaddafi cere un dialog cu NATO 
139. Competiţie dedicată filmelor documentare  
140. Noi proteste în Siria. Cel puțin 15 morți, după ce armata a deschis focul 
141. Cât mai aşteaptă UDMR statutul minorităţilor 
142. Visul european, un coșmar. Zeci de imigranţi arestaţi în Franţa 
143. Rusia va publica rapoarte privind situaţia drepturilor omului din alte 

ţări 
144. Siria: ce sancţiuni riscă regimul lui Bashar al-Assad 
145. Secretarul general al ONU condamnă violenţele din Siria 
146. Armata siriană a intrat cu tancurile peste protestatari 
147. Constituţia care a ocolit electoratul ungar 
148. SIRIA: tancuri pentru zdrobirea revoltei. SUA iau în calcul impunerea unor 

sancţiuni  
149. Marea Britanie: Casa regală refuzată de prinţul moştenitor al Bahrainului 
150. Cel mai mare Gheorghe al românilor 
151. Strategia lui Nicolae Popa: rejudecarea "FNI" 
152. TOP TIME: Vezi cine sunt cei mai influenţi oameni din lume în 2011 
153. Siria: lider al opoziţiei, arestat 
154. SENATUL EVZ: Nu pierdem Ardealul, ci ne pierdem minţile şi ceva bani de 

la UE 
155. WSJ: Iranul ajută Siria să reprime revoltele antiguvernamentale 
156. Avocata Iustina Ionescu: "Refuzul ginecologului angajat la stat de a face 

avort, egal cu refuzul militarului de a face uz de armă din motive religioase" 
157. Proteste în Siria: Armata a împresurat un oraş unde au loc manifestaţii 
158. Proteste violente în Siria: peste 23 de morţi în confruntările cu poliţia 
159. Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în 

România: Sistemul judiciar încă influenţat politic 
160. Deputaţii au respins proiectul privind schimbarea denumirii de rom în ţigan 
161. Filaret Moţco, victimă colaterală în războiul extremiştilor religioşi 
162. Nepotul lui J.F. Kennedy: "Pentru mulţi, drogaţii sunt indivizi murdari, din 

colţul străzii. Nu asta suntem!" 
163. Cum s-a produs atacul care l-a ucis pe românul din Afganistan 
164. "Ochiul şi timpanul" din Justiţie, la mâna lui Predoiu 
165. Ore cruciale pentru Coasta de Fildeş 
166. Guvernul britanic: 1.000 de morţi în războiul din Libia 
167. Hugo Chavez: NATO vrea să-l omoare pe Muammar Gaddafi 
168. "Masacru în Siria": 5 protestatari ucişi 
169. "Legea jurnalistului" propusă de Ghişe, respinsă de comisii în Senat 
170. SUA, îngrijorate de situaţia din Yemen. Preşedintele Saleh refuză demisia 
171. Comisia pe droguri a ONU, deschisă de un teatru cu "mafioţi" 
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172. Şeful biroului ONU pentru criminalitate: „Producţia globală de opiu a crescut 
în 10 ani cu 80%” 

173. RĂZBOI ÎN LIBIA: Unul dintre fiii lui Muammar Gaddafi ar fi fost ucis 
174. RĂZBOI ÎN LIBIA: Cum a început totul. Cronologia evenimentelor 
175. Ultimele secrete ale lui "Felix" 
176. LIBIA LIVE: Muammar Gaddafi, anchetat pentru crime împotriva 

umanităţii. Fiul său Saif: 80% dintre libieni îl susţin 
177. Libia, suspendată din Consiliul ONU pentru drepturile omului 
178. Regimul Gaddafi continuă masacrul. Cine îl împiedică? 
179. Comisia pentru Drepturile Omului din Senat nu este de acord cu 

testarea psihiatrică a demnitarilor 
180. LIBIA LIVE. Clinton: Gaddafi trebuie să plece acum! 
181. Tripoli: s-a deschis focul împotriva protestatarilor. Sarkozy îi cere demisia 

lui Gaddafi 
182. Tripoli, ultima redută a regimului Gaddafi 
183. Cine va lua locul WikiLeaks? 
184. Obama: Reprimarea protestelor din Libia, scandaloasă; vinovaţii vor 

răspunde 
185. Faceţi cunoştinţă cu familia Gaddafi! 
186. Omul care a înfruntat tancurile din Tienanmen 
187. Firme din România, SUA, Marea Britanie şi Belgia, pe lista furnizorilor de 

arme către Libia  
188. Masacru în Libia: sute de protestatari, măcelăriţi de mercenarii lui Gaddafi  
189. China nu tolerează protestele 
190. Demonstraţii contra preşedintelui în Yemen 
191. Însărcinatul cu afaceri al Belarusului la Bucureşti, convocat la MAE 
192. ActiveWatch: Cele două comisii ale Senatului, care au avizat legea 

„Prigoană”, au încălcat Constituţia  
193. Dispută la Senat pe "rom sau ţigan". Frâncu: "Când le-am spus unora romi s-

au supărat". Frunda: Ar fi împotriva interesului României să vorbim de ţigani 
194. Site-ul WikiLeaks, în cursa pentru Premiul Nobel pentru Pace 
195. Egipt: Hosni Mubarak, sfătuit de Obama 
196. Prea gras şi prea înalt ca să stea la închisoare 
197. În vârstă de numai 13 ani, americanul Jordan Brown riscă închisoare pe viaţă 
198. Bruxelles: un despot, primit în audienţă de oficialii europeni 
199. Israel: raidul asupra flotilei pro-palestiniene a fost legal 
200. Summitul SUA-China a luat notă de trecere 
201. Aleksandr Lukaşenko, la al patrulea mandat 
202. Vizita lui Hu Jintao la Congresul american, mai delicată decât cea cu Obama 
203. Contribuţia WikiLeaks la revoluţia din Tunisia 
204. Cine este omul care a condus Tunisia timp de două decenii 
205. Raportul Freedom House: „Deportarea romilor”, un declin al libertăţilor 

civile în Franţa  
206. Tunisia: Rapperii luptă împotriva regimului 
207. Nora Iuga: "Nu mai am nici scrupul, nici ruşine, când scriu" 
208. SENATUL EVZ: Autopsie sau vivisecţie? Patru ani de la condamnarea 
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comunismului (II) 
După surpriza din 2009, Nobelul pentru Pace a iscat tensiuni în 2010 (2 
ianuarie 2011) 

209. 

 
 
Anexa 2. Tabel 4.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  "Evele" dictatorilor şi tristeţea lor (29 decembrie 2011) 
2.  De câte ori ar fi putut să moară Hitler 
3.  A murit cel mai bătrân cântăreț din lume, favoritul lui Hitler. AFLĂ ce 

vârstă avea 
4.  Au avut şi iranienii un Schindler. Cine e omul care a salvat de la moarte mii 

de evrei 
5.  Blaga: Germania nu are, de fapt, nicio datorie istorică față de România  
6.  Krugman: Suntem în depresiune. Faptul că nu există acum un Hitler nu 

înseamnă că nu e rău 
7.  Încă un mit se prăbușește: Nu Hitler este creatorul autobahnului 

nemțesc  
8.  Tiranii de la sânul Mamei Rusia 
9.  Actorul care l-ar juca pe Hitler, dar nu pe Berlusconi  
10.  Obama, comparat cu Hitler şi Stalin într-o reclama 
11.  Iubita lui Nobel, prima femeie laureat al Premiului pentru Pace! 
12.  Adrian Popescu : "Cu Victor Ponta devenim Partidul Hitlerist!" 
13.  Premierul turc Recep Erdogan îl compară pe preşedintele sirian cu Ceauşescu
14.  Neonaziştii terorişti, spaima Germaniei 
15.  Neo-naziştii germani plănuiau eliminarea a 88 de persoane, printre care doi 

deputaţi 
16.  Anne Frank. Aşa cum nu au mai văzut-o românii 
17.  Charlize Theron e colegă de rasă cu Adolf Hitler  
18.  “Jurnalul Annei Frank”, în versiune definitivă, lansat la Bucureşti 
19.  Armele ascunse ale oamenilor politici 
20.  De la ouăle lui Ceauşescu la puiul picant al lui Castro  
21.  EDITORIALUL EVZ: Regele Mihai – un personaj tragic 
22.  EXCLUSIV EVZ. „Criza e anesteziată. Ar trebui să ne doară mult mai rău!” 
23.  O scrisoare în care Einstein descrie persecuțiile naziștilor asupra evreilor a 

fost scoasă la licitație 
24.  Lui Adolf Hitler îi plăcea Albă ca Zăpada 
25.  Lars von Trier a făcut un jurământ de tăcere 
26.  Ponta repetă după Iliescu: Mișcarea Populară este o mișcare fascistă 
27.  "Slăbiciunea" lui Adolf Hitler. Vezi ce ascundea dictatorul 
28.  Brandul Ceaușescu. Viaţa intimă a cuplului dictatorial fascinează şi după 22 

de ani | VIDEO 
29.  Premiul Nobel pentru Medicină 2011, pentru cercetări asupra sistemului 

imunitar 
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30.  Tragedia sfârşitului Pământului  
31.  Paralelă șocantă: Ultima dată când nemții au mers pe austeritate, a 

venit la putere Hitler  
32.  EDITORIALUL EVZ: Am semnat cu "licuriciul". Cui nu-i place, e aşteptat 

la Moscova! 
33.  John Galliano, găsit vinovat de insulte antisemite 
34.  Uraganul Irene: Româncă, supraviețuitoare a Holocaustului, ucisă de 

inundații 
35.  Răducanu: "Schalke ori îţi dă multe, ori se face de râs"  
36.  Documentarista lui Hitler  
37.  Libia LIVE: Rebelii au ocupat Tripoli. Gaddafi a fost părăsit de lunetişti | 

VIDEO 
38.  SENATUL EVZ: Zidul ruşinii şi statul de nedrept 
39.  Spionii britanici au vrut să pună estrogen în mâncarea lui Hitler 
40.  Depozite de aur în buncărele din Alpii elveţieni  
41.  "Șoarecele Alb" a murit la Londra 
42.  "Dogville" al lui Lars Von Trier, filmul preferat al ucigașului din Norvegia 
43.  Captain America, un supererou prost de bun 
44.  O orchestră israeliană va cânta muzică de Wagner, favoritul lui Hitler 
45.  Mormântul lui Rudolf Hess, adjunctul lui Hitler, a fost desfiinţat 
46.  EDITORIALUL EVZ: Au sosit vremurile în care Adi Mutu trebuie să ia 

autograf de la Lucian Bute 
47.  A murit prizonierul de la Auschwitz care a inspirat personajul lui Roberto 

Benigni din "Viața e frumoasă" 
48.  Jucării sexuale naziste: Hitler a dotat soldaţii din Franţa cu păpuşi 

gonflabile 
49.  Cele mai licitate obiecte personale ale lui Hitler 
50.  Iliescu,"indignat" de modul "iresponsabil" în care Băsescu tratează Rusia 
51.  Traian Băsescu răspunde la "atacul" Rusiei: "Dacă cineva are dureri că a 

dispărut Uniunea Sovietică ... Eu nu am" 
52.  Traian Băsescu, despre atacul la Regele Mihai: "Nu am ce să retractez" 
53.  Un poet nigerian s-a refugiat pe Calea 13 Septembrie: "Tinerii din ţara asta 

n-ar trebui să se simtă inferiori nimănui" 
54.  Shia LaBeouf recunoaște că a avut o relație cu Megan Fox 
55.  Traian Băsescu, numit ignorant de un senator PDL 
56.  Cum s-a apărat antisemitul John Galliano. Confesiuni din boxa acuzaţilor 
57.  Băsescu, întrebat de Rege: "Tocmai la Bruxelles nu puteți dormi de 

clarificări?" 
58.  Traian Băsescu, suspendare pentru atac la Rege 
59.  Tismăneanu, "șocat de tsunamiul" reacțiilor în disputa Băsescu-Regele 

Mihai 
60.  "Istorie şi isterie". Dezbateri aprinse după declaraţiile lui Băsescu la adresa 

regelui Mihai 
61.  Culisele atacului la Regele Mihai 
62.  Ion Iliescu îi ia apărarea Regelui Mihai: "Nu a abdicat, a fost abdicat" 
63.  Washington Post: Preşedintele României îl atacă dur pe fostul rege Mihai 
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64.  Ponta și Antonescu cer intervenția SUA în "problema șah la rege" 
65.  Paleologu, despre atacul lui Băsescu: "Trăiască Regele!" 
66.  Antonescu: Băsescu 2011 este Hitler 1944. "Vorbește ca un bețiv la 

cârciuma satului" 
67.  Geert Wilders, achitat de acuzaţiile de incitare la ură rasială 
68.  Megan Fox, sabotată de Hitler 
69.  Lumea văzută prin teleobiectiv. Cu gradele pe piele 
70.  Prima scrisoare antisemită a lui Hitler, expusă: "Scopul final este 

eliminarea tuturor evreilor" 
71.  Iunie, luna enigmelor la National Geographic 
72.  Cele mai stupide întrebări de la Cannes 2011 
73.  Calderon: Mourinho este ca Hitler! 
74.  Austria: Hitler nu mai este cetăţean de onoare al oraşului Amstetten 
75.  Adolf Hitler a început să schimbe lumea din concediu 
76.  Cannes 2011. Stelan Skarsgård: "von Trier spune tot ce-i trece prin minte" 
77.  Antonio Banderas: „Nu joc cum o fac în mod normal” 
78.  Lars von Trier, declarat persona non grata la Cannes 
79.  Lars von Trier: "Îl înţeleg pe Hitler" 
80.  ULTIMUL NÜRNBERG: Verdict istoric în cazul călăului de la Sobibor 
81.  SENATUL EVZ: Lichidarea lui Osama bin Laden: hostis humani generis 
82.  Paradă militară la Moscova | FOTOREPORTAJ 
83.  Oamenii cărora le place viaţa în pielea goală 
84.  "Tatăl meu, Osama bin Laden". Copilăria alături de "un monstru" 
85.  Budapesta vrea să interzică o forţă locală a extremei drepte ungare 
86.  Caricaturistul Albert Poch, lăsat a doua oară fără casă de un criminal de 

război 
87.  Marlene Dietrich, a doua mare Mata Hari: vroia să-l omoare pe Hitler 
88.  John Galliano, reabilitat? 
89.  SENATUL EVZ: Ideologul-teflon: ascensiunea şi căderea lui Adrian Severin 

(I) 
90.  RĂZBOI ÎN LIBIA. Gaddafi cere încetarea atacurilor, Occidentul îi 

sugerează exilul 
91.  Viaţa unui handicapat autentic 
92.  Lumea văzută prin teleobiectiv. Hitler, interesat de performanţele 

sportive ale Germaniei 
93.  Riccardo Tisci, înlocuitorul lui John Galliano la Dior 
94.  Prezentarea colecţiei Dior, fără antisemitul Galliano | FOTOGALERIE 
95.  Pata antisemitismului afectează Casa Dior şi după Galliano 
96.  FILMUL EVZ: Controversatul Bruno (Brüno) 
97.  John Galliano, pasibil de pedeapsa cu închisoarea 
98.  Antisemitismul şi moda. Cine îi ia locul lui John Galliano 
99.  Natalie Portman condamnă declaraţiile antisemite ale lui John Galliano 
100. Creatorul John Galliano: "Îl iubesc pe Hitler!" 
101. Dinu Patriciu: “Liiceanu s-a pus în slujba golăniei”. VEZI cine sunt 

“Mozart” și “Salieri” 
102. Poză a lui Heinrich Himmler, făcută imediat după sinucidere, scoasă la 
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licitaţie 
103. Părintele cartierului Primăverii, medaliat la New York 
104. Roluri din filme potrivite pentru politicienii români 
105. SENATUL EVZ: Secolul monştrilor: patima distrugerii şi nihilismul 

demonic 
106. Un mitropolit român a adus Yad Vashem în faţa instanţei 
107. Holocaustul, pagină neagră în istoria omenirii 
108. Controversă de proporţii la Ierusalim: reşedinţa unui muftiu nazist, 

transformată în sinagogă dedicată memoriei Holocaustului 
109. Ziua în care Adolf Hitler trebuia să moară 
110. Germania ştia încă din 1952 că "arhitectul Holocaustului" trăieşte în 

Argentina 
111. Câinele care îl saluta pe Hitler (8 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 4.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  Ce spune primul preşedinte de culoare al SUA despre Martin Luther King 
(16 octombrie 2011) 

2.  Înregistrări explozive cu Jackie Kennedy. Ce spune despre "îngrozitorul" 
Martin Luther King, "ţicnitul" Winston Churchill şi "oribila" Indira Gandhi 

3.  Cum te ajută Google la şcoală. Zece ponturi pentru elevi 
4.  De ce îl ura Jackie Kennedy pe Martin Luther King 
5.  Bătaie pe colecția de artă a lui Michael Jackson 
6.  Cum a sărbătorit Obama Ziua lui Martin Luther King 

De ziua lui Martin Luther King, ambasada SUA la Bucureşti va fi închisă (16 
ianuarie 2011) 

7.  

 
 
Anexa 2. Tabel 4.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

Fostul campion mondial Chester Williams vine la Timişoara (31 decembrie 
2011) 

1.  

2.  Coreea de Nord își deschide frontierele pentru funeraliile lui Kim Jong-il 
3.  Nicolae Manolescu: "Vaclav Havel a fost o figură respectată în toată lumea" 
4.  Fostul președinte ceh Vaclav Havel a murit în somn 
5.  Miss World din cap până în picioare. VEZI IMAGINI DE LA 

ÎNCORONĂRILE DIN 1950 PÂNĂ ASTĂZI 
6.  American de culoare, executat pentru uciderea unui polițist alb. Și-a susținut 

nevinovăția până-n ultimul moment. SUA, divizate 
7.  Drumul către libertate al lui Nelson Mandela  
8.  A început Turneul celor Trei Naţiuni. Australia a spulberat Africa de Sud 
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9.  U2 a înregistrat un altfel de "Happy Birthday" pentru Nelson Mandela  
10.  Dominique Strauss-Kahn a demisionat. VEZI cine îi ia locul 
11.  WikiLeaks: Julian Assange, decorat în Australia 
12.  Mandela, părintele democraţiei sud-africane 
13.  Nelson Mandela a părăsit spitalul 
14.  Zucchero şi Lake of Tears deschid vara baladelor la Bucureşti | VIDEO 

Nelson Mandela, în spital (27 ianuarie 2011) 15.  
 
 
Anexa 2. Tabel 4.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

Iubita lui Nobel, prima femeie laureat al Premiului pentru Pace! (27 
noiembrie 2011) 

1.  

2.  EDITORIALUL EVZ: Ponta, un socialist caviar cu usturoi 
3.  Lumea văzută prin teleobiectiv. Unde te ascunzi de Apocalipsă 
4.  Voluntarii tăcuţi: VIP-uri care fac un bine, fără surle şi trâmbiţe 
5.  Obama: Armata egipteană trebuie să asigure o tranziţie "credibilă” 

EDITORIALUL EVZ: Crin Antonescu şi merele de aur (11 ianuarie 2011) 6.  
 
 
Anexa 2. Tabel 4.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

EDITORIALUL EVZ: Ceauşescu a renăscut de Crăciun (27 decembrie 
2011) 

1.  

2.  Cum înmormântezi un dictator și un disident. „Ultimul lucru bun făcut de 
Havel a fost că l-a luat pe Kim cu el” 

3.  Emil Constantinescu merge la funeraliile lui Havel împreună cu Traian 
Băsescu 

4.  Ceremonie de adio pentru Vaclav Havel. Mii de oameni au participat la 
funeraliile fostului președinte ceh 

5.  SENATUL EVZ: Clip cu Mister Gaga 
6.  Cehii îşi plâng eroul Revoluţiei de Catifea  
7.  Traian Băsescu, la Praga, la înmormântarea lui Vaclav Havel 
8.  Cehia: 10.000 de oameni îşi iau rămas-bun de la Vaclav Havel | VIDEO 
9.  SENATUL EVZ: A trăi în adevăr: In memoriam Vaclav Havel 
10.  Noi, cei de acum şi Havel, cel dintotdeauna 
11.  Teleobiectiv. Prea multă spermă neomologată! Un cetățean, dat în judecată 

de statul american | FOTO 
12.  De ce nu a trimis Rusia mesaje de condoleanțe la moartea lui Vaclav Havel 
13.  SENATUL EVZ: Apocalipsa 2, cu mersul trenurilor 
14.  Cehia: Ceremonie de adio pentru Vaclav Havel la Catedrala Sfântul Vitus 
15.  DIFERENŢE: Cum este jelit un anticomunist în comparaţie cu un dictator 
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16.  Traian Băsescu: Prin ideile lui Havel, toată lumea a devenit mai sigură 
17.  De la Ion Iliescu la Vaclav Havel, sau diferenţa între Comunistul cu Faţă 

Umană şi Dizidentul  
18.  Havel a murit convins că idealurile au devenit o povară 
19.  CTP și Iliescu, dispută istorică la catafalcul lui Havel 
20.  Tismăneanu despre Havel: „Pentru Havel a rosti adevărul despre comunism a 

fost un imperativ categoric” 
21.  Emil Constantinescu: "Vaclav Havel ne lasă în conul de lumină al unor 

idealuri înalte" 
22.  Andrei Pleşu despre „etica lui Václav Havel” 
23.  Traian Băsescu: "Odată cu Vaclav Havel s-a stins o mare conştiinţă a 

timpului nostru" 
24.  Havel, susținătorul disidenților chinezi | VIDEO 
25.  Nicolae Manolescu: "Vaclav Havel a fost o figură respectată în toată lumea" 
26.  Ultima scrisoare a lui Václav Havel către români: „Idealurile au devenit o 

povară” 
27.  Lech Walesa: Vocea lui Havel „va lipsi enorm Europei” 
28.  Ion Iliescu, despre Vaclav Havel: "Dispare un om care a marcat istoria 

acestor ani" 
29.  ”Scrisori către Olga”, corespondența semnată de Havel în închisoare 
30.  Fostul președinte ceh Vaclav Havel a murit în somn 
31.  Andrei Pleșu a lipsit aseară de la propria lansare de carte 
32.  "Fără moneda euro ar fi izbucnit războaie" 
33.  Cum să faci faţă crizei – sugestii de la sfătuitorul lui Vaclav Havel 
34.  Miron Mitrea: "Nu toţi din PSD sau PNL spun că este bine să-l susţinem pe 

Sorin Oprescu" 
35.  Despre încredere, consecvenţă şi interesul naţional: Traian Băsescu la 

Washington 
36.  EDITORIALUL EVZ: Cum ar fi arătat România dacă paşoptiştii ar fi studiat 

la Berlin sau Viena? 
37.  Putin nu mai primeşte premiul Quadriga, în urma presiunilor făcute de 

Vaclav Havel 
38.  PNL nu există pentru Boc în USL: E doar “Alianţa Socialistă" cu Ponta 

"Fidel Castro de România" 
39.  SENATUL EVZ: Ideologul-teflon: ascensiunea şi căderea lui Adrian Severin 

(I) 
40.  Lumea văzută prin teleobiectiv. Pregătiri pentru concursul "Miss Piranda 

2011" 
41.  LIBIA LIVE: NATO ia în calcul opțiunea unei intervenții militare 
42.  EDITORIALUL EVZ: Cu demisia lui Boc în buzunar 
43.  Pădurea şi copacii: Crimele totalitare şi conştiinţa europeană 
44.  SENATUL EVZ: Conceptul disident al libertăţii (19 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 4.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
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Termen căutat: “stalin” 
 

1.  Stalin a întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 13 ani (3 decembrie 2011) 
2.  Obama, comparat cu Hitler şi Stalin într-o reclama 
3.  A murit fiica lui Stalin. "Tata era un monstru moral și spiritual" 
4.  Ce făcea Stalin într-o dimineaţă de 13 noiembrie 
5.  Revanşa istoriei: Lenin, Stalin, Hruşciov şi visul tovarăşei Lazurkina  
6.  "Omul invizibil" i–a luat interviu lui Stalin  
7.  Maşinile secrete cu care au circulat Lenin, Stalin şi Putin| VIDEO 
8.  Unui rus i s-a interzis să participe la alegerile regionale pentru că îl chema 

Stalin 
9.  Ahmadinejad, comparat cu Ceauşescu şi Stalin 

Ucraina: statuia lui Stalin, distrusă în noaptea de Anul Nou (2 ianuarie 
2011) 

10.  
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Gândul.info (gandul.info) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 5.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  O fată de 15 ani din Afganistan a fost torturată de familia soţului ei pentru că 
nu vroia să se prostitueze (30 decembrie 2011) 

2.  Decizie istorică în Egipt: Armata, obligată să renunţe la TESTELE DE 
VIRGINITATE 

3.  Un deputat francez consideră că Turcia este o "ameninţare" pentru întreaga 
lume 

4.  Cel puţin 29 de morţi într-o ofensivă asupra oraşului Homs, înainte de 
sosirea misiunii Ligii Arabe 

5.  CNS îndeamnă Liga Arabă să viziteze un cartier al oraşului Homs, "asediat" 
de militari 

6.  PROTEST de amploare în CENTRUL MOSCOVEI. Cel puţin 55.000 de 
oameni au ieşit în stradă 

7.  ÎNMORMÂNTAREA LUI VACLAV HAVEL. Traian Băsescu, Emil 
Constantinescu, Nicolas Sarkozy, David Cameron, Bill şi Hillary Clinton, 
printre invitaţi - GALERIE FOTO 

8.  Siria anunţă peste 2.000 de morţi în răndul armatei şi securităţii într-o 
scrisoare adresată ONU 

9.  Armata siriană A UCIS 250 DE OAMENI în două zile, iar preşedintele 
condamnă „TERORIŞTII” la moarte. Ce imagini DURE a prezentat 
televiziunea din Siria 

10.  NY Times: În vizită la fiul lui Gaddafi capturat de rebeli. Seif al-Islam se 
plânge de "izolarea totală" faţă de familia sa 

11.  Senatul adoptă o lege privind CONFISCAREA extinsă a AVERILOR celor 
condamnaţi pentru corupţie 

12.  GALERIE FOTO: Viaţa în imagini a lui Vaclav Havel, eroul "Revoluţiei de 
Catifea" 

13.  IMAGINILE VIOLENŢEI ÎN CAIRO: forţele de ordine îi calcă în picioare 
pe protestatari 

14.  DENUCLEARIZARE contra MÂNCARE. Ce vor alege comuniştii din 
Coreea de Nord 

15.  Human Right acuză: Ofiţeri sirieni au ORDONAT deschiderea focului, 
la întâmplare, asupra MANIFESTANŢILOR 

16.  Kommersant: UE condiţionează eliminarea vizelor pentru Rusia de 
respectarea drepturilor omului 

17.  Companiile occidentale furnizează despoţilor din lumea arabă tehnologii de 
supraveghere ilegale 

18.  Violenţele din Siria au provocat moartea a peste 5.000 de persoane - ONU 
19.  O tânără din Deva reclamă cum a fost "umilit" un grup de români de poliţiştii 
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danezi. "Ne-au dus într-o hală mizerabilă... am simţit o bufnitură. Îl izbiseră 
pe şofer" UPDATE 

20.  VIDEO. Premiul Nobel pentru Pace a fost împărţit de trei femei. "Accept 
premiul în numele tuturor femeilor care luptă pentru pace, dreptate şi 
egalitate" 

21.  Premiul NOBEL PENTRU PACE a fost înmânat preşedintei Liberiei şi altor 
două activiste 

22.  Amnesty International cere ROMÂNIEI să redeschidă ancheta privind 
ÎNCHISOAREA SECRETĂ A CIA 

23.  VIDEO: Associated Press susţine că CIA a avut o închisoare SECRETĂ în 
România, în acest LOC din Bucureşti. VEZI DOCUMENTARUL 
INTEGRAL 

24.  Preşedintele Pakistanului a suferit un atac de cord "minor". Ministru: starea 
sa de sănătate este bună şi nu intenţionează să demisioneze 

25.  Republica Moldova, condamnată la CEDO să plătească 15.000 de euro 
unui tânăr, în urma unor evenimente din 2009 

26.  Trecătorii care dau bani cerşetorilor vor fi amendaţi în Lituania 
27.  Biserica electorală 
28.  Un chinez a răpit cinci copii dintr-un parc, apoi I-A ÎNJUNGHIAT 

MORTAL pe patru dintre ei. Al cincilea a fost rănit grav 
29.  10.000 de OAMENI AI STRĂZII la Budapesta. Autorităţile trec la măsuri 

drastice 
30.  VIDEO. SENATORII I-AU "CASTRAT" PE PEDOFILI. Deputat PDL: 

"Foarte mulţi dintre copiii abuzaţi sexual devin homosexuali. Nu este normal 
să fii homosexual" 

31.  Legea privind castrarea chimică a pedofililor a fost adoptată tacit de Senat 
32.  GALERIE FOTO. "Marşul Zombilor" din Mexico City 
33.  Comisariatul ONU pentru Drepturile Omului condamnă violenţele din 

Cairo. Protestele egiptenilor continuă 
34.  Conflict pe două fronturi în Siria. "Armata electronică" a regimului atacă pe 

Internet, soldaţii pe stradă 
35.  UE şi SUA cer ca Seif al-Islam să beneficieze de un proces "echitabil" 
36.  LUMEA, SUB AMENINŢAREA NUCLEARĂ. Iranul se declară "gata să 

înfrunte orice provocare" 
37.  Un călău chinez, despre meseria lui: "Pentru mine, execuţiile au devenit o 

rutină" 
38.  Noi manifestaţii sunt aşteptate vineri în Siria 
39.  ONU: Reprimarea manifestaţiilor din Siria s-a soldat cu 3.500 de morţi 
40.  Sulfina Barbu: Aproape opt milioane de persoane primesc prestaţii sociale 

prin Ministerul Muncii 
41.  Votul final pe proiectul de lege privind asistenţa socială va fi dat peste o 

săptămână 
42.  Comisia de Muncă a Camerei trebuie să depună raportul la Legea asistenţei 

până în 14 noiembrie 
43.  Plenul Senatului, suspendat din lipsă de cvorum după plecarea PDL, Legea 

asistenţei va trece tacit 
44.  Bulgarii ar putea rămâne fără PROGNOZE METEO, din cauza reducerilor 
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bugetare 
45.  Lituania, acţionată în judecată la CEDO în legătură cu închisorile CIA. 

România ar putea urma şi ea 
46.  Un manuscris codat, datând de acum câteva secole, a fost decriptat 
47.  Ministrul ceh de Externe: Principalele pericole la adresa democraţiei sunt 

corupţia şi violenţa 
48.  Primăvara arabă, motiv de represiune în alte ţări - raport 
49.  Peste 50 de cadavre aflate în descompunere, găsite într-un hotel din Sirt. 

Unele dintre victime aveau mâinile legate la spate când au fost 
împuşcate - Human Rights Watch 

50.  Guvernul din Peru a dat publicităţii O ÎNREGISTRARE CU UN TRIB 
IZOLAT "descoperit" de turişti 

51.  CONTURILE LUI GADDAFI. Cotidianul Los Angeles Times avansează O 
SUMĂ FABULOASĂ 

52.  Amnesty International: Dacă Gaddafi a fost ucis intenţionat după ce a fost 
capturat, ACEASTA E O CRIMĂ DE RĂZBOI 

53.  MOARTEA PLINĂ DE "MISTER" A LUI GADDAFI. Înaltul 
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului cere O ANCHETĂ 

54.  Răpită, bătută şi violată timp de opt luni ca să se convertească la Islam 
55.  Cei 50 de români care au vrut să ocupe Capitala. Operaţiunea ”Occupy 

Bucharest” s-a desfăşurat într-un ţarc al Jandarmeriei şi s-a terminat în ploaie 
56.  Oficial UE: CEDO riscă să se sufoce cu plângeri din România, Ucraina 

şi Rusia 
57.  Efectul Timoşenko: Acordul de asociere dintre Ucraina şi EU este în pericol 

după condamnarea fostului premier 
58.  Gyorgy Frunda: Monica Macovei vrea o puşcărie pentru toată România, 

unde doar ea şi prietenii ei să fie afară 
59.  "Occupy Wall Street" s-a transformat într-o “ORGIE” cu sex, droguri, 

mâncare gratuită şi gunoaie 
60.  DOCUMENTUL SECRET care zguduie imaginea SUA. Ce legătură este 

între Obama şi asasinarea unui american suspectat de terorism 
61.  Povestea femeilor laureate cu Premiul Nobel pentru Pace. GALERIE FOTO 
62.  Cine ar putea câştiga premiul Nobel pentru Pace în 2011 
63.  Poliţiştii britanici au confundat un doctorand la Oxford care făcea jogging cu 

un atentator sinucigaş 
64.  Ministrul britanic de Interne s-a plâns că un imigrant nu poate fi expulzat 

dacă are o pisică 
65.  O zi de libertate pentru Liu Xiaobo, disidentul chinez laureat al premiului 

Nobel pentru Pace 
66.  China şi Rusia au blocat prin veto o rezoluţie a Consiliului de Securitate al 

ONU privind Siria 
67.  Boiko Borisov: Uciderea unui bulgar atribuită romilor este o "problemă pur 

criminalistică" 
68.  GALERIE FOTO. Cele mai originale campanii de marketing: de la femeia 

din geamantan până la "monstrul" făcut din lăzi de băuturi răcoritoare 
69.  Sezonul Nobel debutează luni, cu decernarea premiului pentru medicină 
70.  "Occupy Wall Street". Cine sunt americanii care au ocupat centrul financiar 
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al SUA şi cum vor ei ca pe 15 OCTOMBRIE 2011 să se revolte întreaga 
lume 

71.  DOCUMENTUL SECRET care dovedeşte cât timp păstrează companiile de 
telefonie mobilă DATELE CONFIDENŢIALE ale utilizatorilor 

72.  Fosta vedetă porno Cicciolina vrea să se întoarcă în politică şi să candideze 
la primăria oraşului Monza 

73.  Abuzurile sexuale comise de clerici irlandezi pot fi considerate acte de 
tortură 

74.  Cruzime fără margini în Siria: o tânără de 19 ani, mutilată şi decapitată într-
un centru de detenţie 

75.  Papa Benedict: "Omul poate să creeze fiinţe umane şi să interzică altor fiinţe 
umane să fie oameni. El este în măsură să distrugă lumea" 

76.  Aproximativ 150 de romi români instalaţi în Lyon au fost repatriaţi la bordul 
unui avion 

77.  Designer la New York, tirană în Uzbekistan. Fiica dictatorului uzbec, 
acuzată la Săptămâna Modei de încălcarea drepturilor omului 

78.  Televiziunea siriană a difuzat "mărturiile" unui ofiţer dezertor. În urmă cu 
trei luni spunea că a fugit din ţară pentru că n-a vrut să ucidă civili - VIDEO 

79.  TRAIAN BĂSESCU MERGE SĂPTĂMÂNA VIITOARE ÎN STATELE 
UNITE 

80.  Noul Cod civil impune respectarea vieţii private şi stabileşte limite 
81.  Românii, pe locul doi în rândul cetăţenilor UE condamnaţi în Marea Britanie 
82.  Comisarul CoE pentru drepturile omului vorbeşte despre o închisoare 

CIA de lângă Bucureşti 
83.  Cenzura preia controlul a două ziare cunoscute pentru criticile la adresa 

autorităţilor chineze 
84.  Gaddafi rămâne de negăsit în timp ce rebelii preiau controlul asupra 

cartierului său general. Liderul CNT anunţă alegeri în opt luni 
85.  Execuţie demonstrativă: doi soldaţi somalezi, ucişi pentru a arată Vestului că 

fărădelegea este pedepsită 
86.  UE: "Sfârşitul regimului Gaddafi" se apropie 
87.  Represiunile din Siria "ar putea fi considerate crime împotriva umanităţii" 

afirmă un raport ONU 
88.  Premierul britanic David Cameron propune înrolarea tinerilor într-un 

program civic naţional obligatoriu 
89.  Bărbatul care s-a urcat pe stâlp lângă Palatul Cotroceni a fost internat la 

Spitalul de Psihiatrie "Alexandru Obregia" 
90.  Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de lângă Palatul Cotroceni. După mai bine de 

şase ore de negocieri, acesta a coborât UPDATE 
91.  Serviciile britanice de informaţii, acuzate că obţin informaţii după torturarea 

suspecţilor 
92.  Consiliul de Securitate al ONU adoptă o declaraţie în care condamnă 

represiunea din Siria 
93.  Un ministru a ordonat arestarea lesbienelor şi a homosexualilor. În Ghana 
94.  VIDEO ŞOCANT: Trei bărbaţi, executaţi public în Iran 
95.  Nemeth Zsolt, secretar de stat MAE ungar: Regiunea Ţinutul Secuiesc 

autonom consolidează suveranitatea statului român 
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96.  Dan Ioan Popescu: Decizia de a mi se confisca peste patru milioane de lei din 
avere este aberantă. Voi continua procesul în ţară şi în afară 

97.  CEDO ar putea redeschide cazurile privind masacrul de la Katin - presă 
98.  China: 1,3 milioane de site-uri închise în 2010 
99.  Motivul incredibil pentru care 250 de femei au intrat în "GREVA 

SEXULUI" 
100. ONG-uri: Primăria Baia Mare vrea să ridice un zid de beton în jurul unui 

bloc în care locuiesc romi 
101. “Nu pot să mă opresc din plâns”. Vezi cine a postat acest mesaj pe Twitter 

după ce în New York au fost legalizate căsătoriile între persoane de acelaşi 
sex 

102. Curtea de Conturi acuză ANI ca ar fi produs statului un prejudiciu de 
500.000 de lei. Ce spun reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Integritate 
despre neregulile constatate 

103. Udrea: Statutul minorităţilor poate să treacă şi fără asumarea răspunderii 
104. UDMR merge să negocieze cu Băsescu noua hartă a României. Verestoy, 

pentru Gândul: Nu luăm o decizie până nu vedem ce se întâmplă mâine la 
consultări 

105. Dezbaterile la legea minorităţilor, amânate; UDMR, nemulţumită de 
modificări, vrea discuţie în coaliţie 

106. Statutul minorităţilor, discutat cu uşile închise 
107. "Clubul Soţiilor Ascultătoare" din Malaysia: "Soţiile trebuie să fie mai bune 

la pat decât prostituatele de lux" 
108. Închisoarea în care poţi să faci ce vrei, mai puţin să pleci: o imagine 

incredibilă din curtea penitenciarului 
109. GENERAŢIA ETNOBOTANICELOR. Copilul de 10 ani care îşi injectează 

"legale": "E ca şi cum aş avea, aşa... multă ciocolată în burtă" 
110. Ambasadorul SUA: Legea fundamentală şi drepturile omului nu sunt o 

licenţă pentru a fura. Aveţi o problemă-cheie cu prezumarea 
caracterului licit al averilor 

111. Centrul Capitalei, o discotecă în aer liber timp de două ore la mitingul gay. 
Participanţii au defilat îmbrăcaţi în rochii de seară cu pene 

112. Un băiat de 13 ani a fost ÎMPUŞCAT, MUTILAT şi CASTRAT de forţele 
de ordine siriene. "COPILUL MARTIR" a devenit SIMBOLUL 
PROTESTELOR SIRIENE - VIDEO 

113. Armata egipteană a făcut "TESTE DE VIRGINITATE" asupra FEMEILOR 
care au PROTESTAT în PIAŢA TAHRIR. Prin ce au trecut demonstranţii 

114. Buda (PDL): Nu văd niciun impediment să fie adoptată Legea minorităţilor 
până la sfârşitul lui iunie 

115. CE A PĂŢIT un poliţist care a îndrăznit să folosească toaleta unui 
DICTATOR 

116. Un cetăţean american, deţinut şase luni în Coreea de Nord, a fost eliberat şi a 
părăsit ţara 

117. Adjunctul şefului misiunii SUA: Noi criticăm imunitatea parlamentară din 
România 

118. Amnesty International: România trebuie să redeschidă ancheta privind 
închisorile secrete ale CIA 
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119. Un expert ONU recomandă asigurarea unor condiţii esenţiale înaintea 
reformelor judiciare în România şi amânarea aplicării noilor Coduri 

120. Traian Băsescu participă la Congresul Curţilor Constituţionale 
Europene: Curţile Constituţionale să identifice echilibrul între 
drepturile omului şi interesul general 

121. Ţara lui alde Iri 
122. REPORTAJ: Cum a tulburat cetăţeanul Columbeanu şedinţa 

“abominabililor” deputaţi dintr-o comisie parlamentară. Iri, primit cu 
reproşuri şi cafele în Camera Deputaţilor 

123. Frunda se pronunţă pentru suspendarea jurnaliştilor care încalcă repetat 
drepturi ale cetăţenilor. Reacţia Clubului Român de Presă 

124. CUM AU FUGIT PARLAMENTARII DE IRINEL COLUMBEANU, 
VENIT SĂ-I ÎNSCRIE ÎN "PARTIDUL COPIILOR" 

125. Raport AI: Romii continuă să fie discriminaţi în România, inclusiv prin 
discursurile politice 

126. Coreea de Nord a răpit peste 180.000 de străini, între care şi români - raport 
127. CRP: Ideea de Lege a presei este inoportună, autoreglementarea trebuie 

consolidată 
128. Roberta Anastase şi Gyorgy Frunda spun că au fost şantajaţi de mai mulţi 

jurnalişti 
129. Cine este responsabil pentru atacul informatic asupra reţelei PlayStation. 

LISTA CELOR MAI PROBABILI SUSPECŢI 
130. NUNTA REGALĂ - Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, acuzată de 

încălcarea drepturilor omului. VEZI câţi dictatori vor lua parte la nunta 
prinţului William 

131. Cel puţin 88 de sirieni au murit în cadrul protestelor din ultimele zile 
132. Reprimarea manifestaţiilor de vineri din Siria, soldată cu mai mult de 70 de 

victime 
133. 20 DE MII DE SIRIENI PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI 
134. Raportul Departamentului de Stat al SUA: Guvernul român aplică ineficient 

legi privind corupţia 
135. Raportul Departamentului de Stat al SUA despre R. Moldova: "Corupţia în 

cadrul poliţiei şi justiţiei rămâne endemică" 
136. Raportul Departamentului de Stat al SUA: Stereotipurile şi limbajul 

discriminator în referirile la romi, răspândite în România. Băsescu, Baconshi 
şi Becali, menţionaţi în raport 

137. Sute de mercenari belaruşi se numără printre trupele loiale lui Gaddafi 
138. O pagină care instiga la violenţă împotriva israelienilor ar putea costa 

Facebook un miliard de dolari. Cum se apără compania 
139. Zeci de persoane arestate în Siria, după manifestaţiile prodemocratice de 

vineri 
140. FATA LUI GADDAFI ridică moralul TRUPELOR TATĂLUI său - 

GALERIE FOTO 
141. China neagă că ar fi blocat accesul la mail şi infirmă acuzaţiile Google 
142. Romii expulzati din Franţa, pedepsiti daca se întorc, după noua lege a 

imigraţiei 
143. Timişoara Libiei COMENTARIU LIVE 
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144. DE CE S-AU ÎNGHESUIT CATEVA MII DE STUDENŢI să-l vadă pe 
fondatorul WikiLeaks, JULIAN ASSANGE, la Universitatea Cambridge 

145. REBELII LIBIENI REFUZĂ OFERTA LUI GADDAFI DE A SE 
RETRAGE. OBAMA SPUNE CĂ SUA AR PUTEA INTERVENI ÎN 
LIBIA 

146. Gaddafi a recrutat mercenari din România, scrie un ziar arab. MApN: Nu e 
vorba despre persoane din cadrul ministerului 

147. Muammar Gaddafi a recrutat mercenari din România, scrie un ziar arab 
148. PROTEST PRIN ARTĂ contra abuzurilor comise asupra celor 15.000 de 

femei violate în Congo. GALERIE FOTO 
149. Venezuela acuză SUA că vor să invadeze Libia. Două nave de război 

americane se îndreaptă spre Marea Mediterană 
150. ONU suspendă Libia din Consiliul pentru Drepturile Omului 
151. Viaţă de dictator. Fiul preşedintelui Guineei Ecuatoriale şi-a comandat un 

iaht de 380 de milioane de dolari 
152. Senatorii nu vor examinare psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la alegeri 
153. ONU avertizează asupra intensificării "alarmante" a reprimării revoltei din 

Libia 
154. NOUL PRIMAR DIN CHICAGO E DE ORIGINE ROMÂNĂ 
155. Război civil în Libia − 220 de români vin acasă, 80 € barilul de petrol şi un 

preşedinte care ţine de scaun 
156. Obama: „ Suferinţa şi vărsarea de sânge este inacceptabilă, încalcă regulile 

umane” 
157. ,,Revoluţia de pixeli” pe Facebook: cum s-a născut, pe internet, ,,revoluţia” 

din Egipt 
158. Efective de poliţie mobilizate în China, pentru a împiedica organizarea de 

manifestaţii 
159. Protestele violente din Bahrain, Yemen, Libia şi Irak aruncă în haos Orientul 

Apropiat 
160. Canada, ţinta unui ATAC INFORMATIC MAJOR lansat din China. 

Hackerii au luat controlul asupra unor sisteme ale Ministerului de Finanţe şi 
Consiliului Trezoreriei 

161. Romii solicită modificarea definiţiei substantivului "ţigan" din DEX 
162. Mai multe organizaţii vor să îl dea în judecată pe George W. Bush pentru 

tortură 
163. Alianţa Civică a Romilor cere preşedintelui să nu promulge legea privind 

terminologia pentru etnie 
164. Alţi dictatori susţinuţi de SUA care conduc state unde ar putea izbucni 

revolte precum în Egipt 
165. Prigoană i-a convins pe senatori să schimbe denumirea “romilor” în “ţigani” 
166. Senatorii avizează înlocuirea termenului "rom" cu "ţigan", soluţie propusă de 

Prigoană 
167. REVOLUŢIE ÎN EGIPT. Al Jazeera: două milioane de oameni s-au adunat 

în piaţa Tahrir din Cairo. DIN NOU, ARMATA BLOCHEAZĂ 
INTRĂRILE ÎN ORAŞ 

168. Metode brutale ale poliţiei egiptene, descrise în note diplomatice americane 
dezvăluite de WikiLeaks 
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169. REVOLUŢIE ÎN EGIPT. Mohamed ElBaradei se alătură demonstranţilor din 
centrul capitalei egiptene 

170. Marko Bela: Cultura este cea care leagă şi apropie naţiunile, nu politica 
171. Aleksandr Lukaşenko a fost învestit preşedinte al Belarusului pentru al 

patrulea mandat 
172. Comisarul pentru Minorităţi al OSCE vine azi la Bucureşti 
173. Românii „buni” care îi construiesc reactorul lui Sarkozy. Amenzi pe şantier: 

un scaun rupt - 70 de euro, o pată – 25 de euro 
174. Sute de muncitori străini, majoritatea români, trăiesc în condiţii mizere într-o 

tabără din Franţa 
175. Google, Facebook şi Twitter, somate de Guvernul SUA să dezvăluie date 

private ale „hacktiviştilor” 
Americanii l-au cenzurat pe Huckleberry Finn (5 ianuarie 2011) 176. 

 
 
Anexa 2. Tabel 5.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  APOCALYPSE NOW. Bine aţi venit în 2012: Voi unde vă petreceţi sfârşitul 
lumii? (31 decembrie 2011) 

2.  REPORTAJ cu REGELE MIHAI. Întâlnirile ultimului rege al României 
cu HITLER şi MUSSOLINI 

3.  LA MASĂ CU HITLER: Cum petrecea Crăciunul Führer-ul în 1941. 
GALERIE FOTO 

4.  Unul din zece tineri austrieci crede că Hitler "a făcut multe lucruri bune 
pentru oameni" - SONDAJ 

5.  STUDIU. Oamenii se ataşează mai uşor de animale şi maşini decât de 
persoanele fără adăpost sau dependente de droguri 

6.  SECRETUL RUŞINOS AL VICTORIEI: imaginile care au atras compania 
de lenjerie intimă într-un imens scandal 

7.  GALERIE FOTO. O altă faţă a naziştilor. Cum îşi petreceau timpul liber 
8.  Companiile occidentale furnizează despoţilor din lumea arabă tehnologii de 

supraveghere ilegale 
9.  GALERIE FOTO. Angela Merkel readuce "germanofobia" în Europa 
10.  Cu cât s-a vândut biroul de alamă pe care Hitler a semnat Acordul de la 

München 
11.  Barack Obama, după ce adversarii politici l-au acuzat de slăbiciune: 

"ÎNTREBAŢI-L PE OSAMA BIN LADEN" 
12.  COMENTARIU Bloomberg: Temerile franco-britanice din '89 privind 

FORŢA IREZISTIBILĂ a Germaniei reunificate devin realitate 
13.  VIDEO. Acestea sunt IMAGINILE RĂZBUNĂRII. Cum a fost batjocorit 

cadavrul lui Mussolini după execuţie 
14.  VIDEO: Unul dintre cele mai sinistre locuri ale istoriei, ras săptămîna 

aceasta de pe faţa Pamântului 
15.  RECLAMA CARE PROVOACĂ "DERANJ" LA CASA ALBĂ: 

Obama, comparat cu Hitler şi Stalin. VIDEO 
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16.  VIDEO: Cei mai buni 16 SPORTIVI ai tuturor timpurilor şi performanţele 
lor senzaţionale 

17.  Ce crede exorcistul şef al Vaticanului despre yoga şi Harry Potter 
18.  NOII BREIVIK: cum s-a născut şi unde a stat ascunsă generaţia de 

neonazişti care a şocat Germania. Radiografia unui fenomen 
19.  Neo-naziştii germani, care au şocat Europa, planificau uciderea mai multor 

politicieni. PLUS Ce personaj de desene animate e simbolul lor 
20.  Ce-i scria nazistul Himmler iubitei sale mame: “Dragă mami, salutări de la 

Paris, oraş pe care tocmai l-am ocupat” 
21.  GALERIE FOTO. Cum a încercat un grup de americani să-l asasineze 

în 1941 pe Hitler prin ritualuri voodoo 
22.  Cum arată sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial în 45 de fotografii 
23.  ACESTEA SUNT NUMELE ANULUI: la băieţi - David, la fetiţe - Maria. 

Lista celor mai frecvente nume din România 
24.  Cum s-a răzbunat Stalin pe diplomaţii nazişti, la finalul celui de-al Doilea 

Război Mondial 
25.  O fotografie rară a lui Albert Einstein alături de soţia lui va fi scoasă la 

licitaţie 
26.  Membrii unei organizaţii umanitare au realizat un VIDEO 

„RUŞINOS”: îşi bat joc de homosexuali, dansează în chiloţi şi îl imită pe 
Hitler. FOTO 

27.  Regele Mihai le-a spus jurnaliştilor de la BBC despre Traian Băsescu: "Cu 
cât sunt mai mărunte jignirile sale, cu atât se crede mai important" 

28.  Ce se întâmplă cu trupul lui Gaddafi: "Vom proceda ca în cazul lui 
Adolf Hitler" 

29.  GALERIE FOTO: Cum au sfârşit dictatorii ultimului secol 
30.  O nouă ipoteză despre sfârşitul Fuhrerului: Hitler şi Eva Braun ar fi 

zburat în Argentina după sfărşitul războiului şi ar fi murit de bătrâneţe 
31.  Man is the Jew of the World 
32.  În pat cu duşmanul. IMAGINI cu franţuzoaicele care aveau relaţii cu naziştii 

în Parisul aflat sub ocupaţie germană 
33.  Sezonul Nobel debutează luni, cu decernarea premiului pentru medicină 
34.  Dolarii de Duminică şi diamantele 
35.  Hitler, AMENDAT pentru depăşirea vitezei legale. Cum a încercat să 

scape de sancţiune 
36.  Germania, datoare Greciei cu 95 miliarde de dolari. Nemţii au luat 

"împrumut" cu scadenţă de 66 de ani 
37.  Hugo Boss îşi cere scuze pentru că a folosit sute de angajaţi puşi cu forţa la 

muncă pentru "a-i îmbrăca" pe nazişti 
38.  Cel mai mare grup neonazist din Germania, scos în afara legii 
39.  REGELE MIHAI vine în Parlament în ziua în care împlineşte 90 de ani 
40.  Povestea lui Howard Triest, evreul care a stat în aceeaşi celulă cu naziştii 

care i-au omorât familia. "Mi-am ţinut ura sub control" 
41.  Rachete ghidate de porumbei călători sau avioanele cu aburi. 20 de invenţii 

aparent nebuneşti 
42.  Principesa Margareta, despre decizia Parlamentului: "Este foarte, foarte 

păcat" 
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43.  O colecţie de fotografii 3D cu Hitler, publicată în Germania 
44.  FOTOGRAFII RARE color cu Adolf Hitler, scoase la licitaţie 
45.  LENINGRAD SUB ASEDIU: oamenii mâncau pisici, câini, rumeguş şi 

tapet. Femeile îşi hrăneau copiii cu fraţii lor mai mici. O carte 
"ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE, DAR NECESARĂ" 

46.  Naziştii invadează America. Cum îşi imagina revista Life, în 1942, că va 
decurge acest scenariu de coşmar 

47.  Gaddafi nu mai are nimic de pierdut. Ce vor câştiga libienii? 
48.  PLANUL SECRET AL ALIAŢILOR. Cum voiau englezii să scape de 

ADOLF HITLER 
49.  GALERIE FOTO: Cele mai controversate zece coperte de revistă din 

lume. De la Hitler, omul anului în Time, până la Catherine Middleton în 
aceeaşi poză cu prinţesa Diana 

50.  Lars von Trier şi "scenele reale de sex" din film. Regizorul interzis la 
Cannes pentru că îl "înţelege" pe Hitler recidivează 

51.  GALERIE FOTO: Cum au grijă adulţii de copiii lor 
52.  Un interlop politic 
53.  VIDEO: ACEŞTIA AU FOST PĂRINŢII LUI HITLER. Picturile 

INEDITE au aparţinut chiar Fuhrer-ului şi vor fi scoase la licitaţie 
54.  DOCUMENT DE ARHIVĂ. 1936: Daily Mirror publică un interviu cu 

"un om al destinului". Îl chema Adolf Hitler 
55.  VIDEO: Nimeni nu ştie ce este în această imagine. "Cercul perfect" de pe 

fundul Mării Baltice, un mister total pentru exploratori 
56.  VIDEO: Un bunic furios face senzaţie pe youtube: cum îi înjură pe idolii 

nepoţilor 
57.  “Conştiinţa - o invenţie evreiască” 
58.  Cum se naşte în Germania "următoarea generaţie a extremiştilor de 

dreapta". Copiii neonaziştilor, puşi să-i coloreze mustaţa lui Hitler 
59.  Rămăşiţele unui fost adjunct al lui Hitler vor fi arse, iar mormântul va fi 

distrus. Care este motivul 
60.  LIFE: Imagini din buncărul lui Hitler care nu au fost făcute publice 

până acum. GALERIE FOTO 
61.  Cum plănuia Hitler să pună la pământ economia Marii Britanii cu 134 

de milioane de lire false 
62.  Hitler a comandat păpuşi gonflabile pentru trupele sale. Cum arăta 

modelul aprobat personal de liderul nazist 
63.  Care sunt videoclipurile româneşti care au ajuns în TOPUL vizualizărilor pe 

YouTube. VIDEO 
64.  BACALAUREAT 2011. Cum a rezolvat Cristian Tudor Popescu şi 

subiectele la proba de limbă şi literatură română 
65.  Româna – ca matematica 
66.  BAC 2011. "Ce a picat la bac? Tot liceul". Ce glume au apărut pe 

internet după ce 55,53% dintre elevi au picat examenele. PLUS: Ce notă 
a luat "Hitler" la bacalaureat - video 

67.  BAC-ul lui Mircea Badea: "Cică au fost stresaţi de camere. Păi unii joacă în 
filme porno şi nu se stresează" 

68.  Cât plătesc părinţii pentru REZULTATELE LA BAC. Preţul "corect" al 
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meditaţiilor la principalele materii în Bucureşti şi în ţară 
69.  Presa rusă: România a lansat o provocare deschisă Rusiei; Băsescu nu e un 

lup singuratic 
70.  Ion Iliescu: Ieşirea lui Băsescu despre Ion Antonescu - inadmisibilă, 

descalificantă, compromite ţara 
71.  Radu F. Alexandru îi scrie lui Traian Băsescu: Nu mai am încredere în 

discernământul şi dreapta judecată a preşedintelui 
72.  DOCUMENTE DESECRETIZATE: Cum credeau oficialii britanici că va fi 

cucerită Anglia de germani în al Doilea Război Mondial 
73.  The Atlantic publică zeci de FOTOGRAFII INEDITE din perioada 

interbelică: încă necunoscutul Hitler, soldaţi chinezi executaţi în tranşee, 
călugări budişti cu măşti de gaze - GALERIE FOTO 

74.  BOGDAN ENOIU, LA INTERVIURILE GÂNDUL. Cum a câştigat agenţia 
McCann "Oscarul" publicităţii la Cannes. Plus: Un slogan pentru România: 
"Mai multă natură, mai puţină civilizaţie" 

75.  Crin Antonescu: “Băsescu s-a dus la Budapesta să ne vândă ţara. Trebuie să 
reacţionăm prin mişcări masive de protest” 

76.  Procesul în care John Galliano este judecat pentru injurii antisemite începe 
miercuri. Cum se apără designerul 

77.  Cu ce se ocupă la 81 de ani fiica lui Himmler, fostul şef al trupelor SS şi al 
Gestapo 

78.  O carte cu nuduri, printre lecturile preferate ale naziştilor. "Corpul uman era 
o unealtă de înmulţire, care trebuia hrănită precum un cal de curse" 

79.  Scrisoarea în care Hitler îşi dezvăluia planurile de exterminare a 
evreilor, prezentată la New York 

80.  Cum să scoţi bani din buncărele abandonate. Cât costă să vezi cazemata 
lui Hitler din Berlin 

81.  “Nu există palestinieni!” 
82.  De ce l-a detestat Hitler pe Regele Mihai I. Când a avut loc prima 

întâlnire între Maiestatea sa şi "monstrul" nazist 
83.  Naziştii au încercat să înveţe câinii să vorbească şi să citească şi susţineau că 

unul chiar putea să dezbată subiecte religioase 
84.  CANNES 2011. Lars von Trier: „Sunt puţin mândru că am fost numit 

persona non-grata” 
85.  AFP: Mică istorie a scandalurilor de la Festivalul de Film de la Cannes 
86.  Regizorul Lars von Trier a fost declarat persona non grata la Festivalul 

de Film de la Cannes după ce a spus că îl "simpatizează" pe Hitler 
87.  Interviu cu JIRI MENZEL de CRISTIAN TUDOR POPESCU. Opiniile 

regizorului ceh despre ortodoxism şi totalitarism: „Nicăieri nu o să găsiţi un 
rus care să-şi ceară scuze” 

88.  Naziştii l-au filmat pe Jesse Owens în 3D la Olimpiada de la Berlin din 1936 
89.  EUROVISION 2011. Doi comentatori estoni, despre România: "O ţară cu 

mulţi bărbaţi urâţi, câteva fete frumoase şi homosexuali atractivi" - VIDEO 
90.  O fotografie şocantă a prinţesei Diana pe moarte după accident va fi arătată 

în cadrul unui documentar controversat la Cannes - VEZI AICI UN 
FRAGMENT 

91.  Imaginea cu bin Laden mort, aşteptată în galeria foto a cadavrelor celebre. 

 93



Printre fotografii, şi cea cu Nicolae Ceauşescu 
92.  Moartea lui BIN LADEN, pe TWITTER: "Weekendul ăsta zici că e o piesă 

de Shakespeare: ÎNCEPE CU O NUNTĂ ŞI SE TERMINĂ CU MOARTEA 
UNUI TIRAN"- GALERIE FOTO 

93.  NAZIŞTII îşi DROGAU soldaţii, pentru a căpăta PUTERI SUPRAUMANE, 
şi îi PREMIAU cu ALCOOL 

94.  Colţul oamenilor SĂTUI DE NUNTA REGALĂ. Cum să "scapi" de marele 
eveniment. Ce răspund românii la sondajul "De ce nu mă interesează nunta 
regală?" 

95.  Viaţa lui Albert Einstein, în imagini - Galerie FOTO 
96.  FILME PORNO, TATUAJE, TELEFOANE MOBILE FOLOSITE CA 

ARME - cei mai răi şefi din lume din toate timpurile 
97.  TOP 10 TEORII ALE CONSPIRAŢIEI: Au omorât-o serviciile secrete 

britanice pe prinţesa Diana? Au regizat americanii aselenizarea? Unde sunt 
ţinuţi extratereştrii? 

98.  Hitler - urmărit 30 de ani de FBI, după sinucidere. Americanii l-au 
suspectat că şi-a înscenat moartea 

99.  Cele mai bune 5 PREDICŢII ale lui NOSTRADAMUS 
100. Documente desecretizate din arhiva serviciului secret britanic: cum plănuia 

O ORGANIZAŢIE DE REZISTENŢĂ NAZISTĂ să continue lupta otrăvind 
inamicul cu nes şi cârnaţi 

101. Confesiunile ultimului supravieţuitor din BUNCĂRUL LUI HITLER: 
"L-am văzut pe Hitler prăbuşit cu capul pe masă. Eva Braun zăcea pe 
canapea, cu capul îndreptat spre el" 

102. Evenimente importante care au avut loc în data de 19 martie 
103. Britanicii sunt fascinaţi de cărţile despre nazism. Curiozitate istorică sau un 

fetiş ciudat? 
104. Un mascat se împiedică şi cade, altul scapă pistolul - un FILM din 2009 

despre cum se pregăteau poliţiştii să preîntâmpine violenţele de la meciul FC 
Timişoara - Dinamo Zagreb 

105. Françoise Dior, nepoata designerului Christian Dior: „Hitler este eroul 
meu” 

106. Fotografii inedite cu amanta lui Hitler – GALERIE FOTO – Eva Braun 
împreună cu Fuhrerul şi familia 

107. Gaddafi: „Poporul libian se va bate cu ţările colonialiste care vor să pună 
mâna pe petrolul nostru” 

108. John Galliano, concediat din funcţia de director de creaţie al casei Dior, 
pentru antisemitism 

109. Neonazist executat după 27 de ani în statul Ohio, deşi avocaţii săi au 
susţinut până în ultima clipă că era bolnav mintal. Viaţa unui travestit 
care îl imita pe Hitler 

110. Iliescu: Uniunea PSD-PNL, ca alianţa dintre SUA şi URSS împotriva 
Germaniei lui Hitler 

111. King’s Facebook 
112. Cărţi de joc cu Ceauşescu, Hitler şi Stalin – obiect al unei anchete penale 

în Germania 
113. REVOLUŢIE ÎN EGIPT. Hosni Mubarak pleacă după 30 de ani: "NU VOI 
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MAI CANDIDA. Consider că am stat destul de mult în fruntea Egiptului" 
114. Fotografii cu Hitler, vândute cu 35.800 de euro 
115. Principalele partide de extremă-dreapta din Europa 
116. DICTATORII "TIRANIZAŢI" DE SOŢII - Ceauşescu, Mussolini, 

Hitler (10 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 5.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  Violenţele împotriva musulmanilor din SUA au crescut într-un an cu 50 la 
sută - FBI (15.11.2011) 

2.  Înregistrări explozive: Jackie Kennedy îi DESFIINŢEAZĂ pe „îngrozitorul” 
Martin Luther King, „ţicnitul” Winston Churchill şi „oribila” Indira Gandhi 

3.  GALERIE FOTO. Cele mai PUTERNICE imagini din istorie: de la explozia 
dirijabilului Hindenburg la atacurile de la 11 septembrie 

4.  Daniel Funeriu despre miza BAC 2011: "Avem şansa să schimbăm 
comportamente" 

5.  NOUL PRIMAR DIN CHICAGO E DE ORIGINE ROMÂNĂ 
6.  MUBARAK A DEMISIONAT. OBAMA: SUNTEM PREGĂTIŢI SĂ 

OFERIM ORICE TIP DE ASISTENŢĂ 
7.  Bombă descoperită pe traseul unui marş în onoarea lui Martin Luther King 

Evenimente importante care au avut loc pe data de 15 ianuarie (15.01.2011) 8.  
 
 
Anexa 2. Tabel 5.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

Liverpool a câştigat un fan celebru la Hollywood (27.11.2011) 1.  
2.  GALERIE FOTO: Imagini din ARHIVA GADDAFI 
3.  Dalai Lama: "Unii oficiali chinezi mă cred un demon. Da, am coarne" 
4.  NOBEL 2011. Bruce Beutler, Jules Hoffmann, Ralph Steinman, laureaţii 

premiului MEDICINĂ pe 2011 
5.  Morgan Freeman:"În Statele Unite încă există rasism" 
6.  GALERIE FOTO: Viaţa familiei Obama în imagini 
7.  Michelle Obama promovează obiectivele politice ale soţului ei în Africa de 

Sud 
8.  Ce le-a spus Barack Obama parlamentarilor britanici de i-a ridicat de pe 

scaune. VIDEO 
9.  Barack Obama va susţine un discurs în Parlamentul britanic la 25 mai 
10.  Nelson Mandela îşi lansează o LINIE VESTIMENTARĂ: "46664 Apparel" 
11.  Care sunt cele mai luxoase iahturi regale din lume – GALERIE FOTO 
12.  David Beckham şi Nelson Mandela, într-o campanie pentru Salvaţi Copiii - 

VIDEO 
13.  Nelson Mandela a murit, s-a anunţat pe Twitter. Zvonul a fost dezminţit de 
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fundaţia Mandela (16.01.2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 5.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

1.  Nefericirea naţională bine întreţinută (30.08.2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 5.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

1.  ÎNMORMÂNTAREA LUI VACLAV HAVEL. Traian Băsescu, Emil 
Constantinescu, Nicolas Sarkozy, David Cameron, Bill şi Hillary Clinton, 
printre invitaţi - GALERIE FOTO (23.12.2011) 

2.  PRIMA ZI DE DOLIU NAŢIONAL în Cehia, în memoria lui Vaclav Havel. 
Cortegiul funerar a ajuns la castelul Praga 

3.  Secvenţe dintr-o revoluţie ratată 
4.  Băsescu, despre Havel: Nu există cineva care să-i fie echivalent în Europa de 

Est 
5.  Lech Walesa: „Vaclav Havel a fost un OM EXTRAORDINAR, lupta cu 

creionul şi cuvintele”. VIDEO 
6.  De ce românii nu au avut un HAVEL? Cum a răspuns Andrei Pleşu la 

această întrebare. "La noi, prietenii lui Havel au apărut după '89" 
7.  Barack Obama i-a adus un omagiu lui Vaclav Havel, subliniind "rezistenţa sa 

paşnică" 
8.  Numeroşi cehi au aprins lumânări în locuri simbolice din Praga, în memoria 

lui Vaclav Havel. Când va fi înmormântat fostul preşedinte 
9.  Vaclav Havel a murit, Ion Iliescu va „înceta din viaţă” 
10.  GALERIE FOTO: Viaţa în imagini a lui Vaclav Havel, eroul "Revoluţiei de 

Catifea" 
11.  Iliescu: La 75 de ani, Vaclav Havel şi-a încheiat o viaţă glorioasă 
12.  A MURIT VÁCLAV HAVEL 

CE VEDEM - „One World Romania” (15.03.2011) 13.  
 
 
Anexa 2. Tabel 5.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  RECLAMA CARE PROVOACĂ "DERANJ" LA CASA ALBĂ: Obama, 
comparat cu Hitler şi Stalin. VIDEO (02.12.2011) 

2.  Povestea fiicei celui mai diabolic om din lume, Svetlana Stalin: "Nu iert 
nimic nimănui. Dacă tata a fost în stare să omoare atâţia oameni...” 

3.  Fiica lui Iosif Stalin, Svetlana Stalina, a murit în SUA la vârsta de 85 de ani. 
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De ce spunea că "tatăl i-a ruinat viaţa" 
4.  Cum s-a răzbunat Stalin pe diplomaţii nazişti, la finalul celui de-al Doilea 

Război Mondial 
5.  Medvedev face apel la retorica lui Stalin pentru a-şi motiva membrii de 

partid: "De îndată ce ne vom simţi superiori, ne vom ameţi cu propriul 
succes" 

6.  Cum s-au certat pedeliştii cu opoziţia pentru Regele Mihai. Berceanu: „A 
fost decorat de Stalin”. CITEŞTE AICI STENOGRAMA 

7.  PDL: Victor Ponta ţine să se joace de-a Stalin, dar îi iese o caricatură proastă 
de-a lui Corneliu Vadim Tudor 

8.  Cărţi de joc cu Ceauşescu, Hitler şi Stalin – obiect al unei anchete penale în 
Germania (08.02.2011) 
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HotNews.ro (hotnews.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 6.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  Presa in Diagonala: Hugo Chavez: SUA ar putea detine tehnologia inocularii 
cancerului; Siria a eliberat 755 de persoane retinute in timpul revoltelor; 
Israelul va construi un complex turistic in Jerusalimul de Est (29 decembrie 
2011) 

2.  ONU a coborat drapelul in berna in memoria lui Kim Jong-Il  
3.  Siria: Peste 70.000 de manifestanti la Homs, dispersati cu gaze lacrimogene  
4.  Egipt: Un tribunal a decis stoparea testelor de virginitate la care sunt supuse 

detinutele din penitenciarele militare  
5.  Doi jurnalisti suedezi, inchisi pentru 11 ani in Etiopia  
6.  Cuba: 2.000 de detinuti au fost eliberati din inchisoare, in urma unei amnistii 

fara precedent a lui Raul Castro  
7.  Un iranian condamnat la moarte in Teheran pentru ca a trecut la crestinism 

cere azil autoritatilor romane; cererea i-a fost respinsa  
8.  Crestinii din Tara Sfanta sarbatoresc Craciunul intr-o lume araba aflata in 

plina revolutie  
9.  Dan Damaschin, "tatal adoptiv" al Monicai Columbeanu, impreuna cu doi 

complici au fost arestati pentru 29 de zile  
10.  Dan Damaschin, "tatal adoptiv" al Monicai Columbeanu, ridicat de DIICOT 

pentru proxenetism  
11.  Presedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, anunta o reforma politica si 

electorala: Guvernatorii de regiuni vor fi alesi direct  
12.  Doi jurnalisti suedezi au fost condamnati la inchisoare pentru terorism in 

Etiopia  
13.  Manuela Paraipan, analist de politica externa: Israelul are forta militara de a 

ataca unele dintre instalatiile iraniene dar fara rezultatul urmarit. Nu cred ca 
SUA pot sta deoparte daca interesele lor au de suferit  

14.  UPDATE Un atac al fortelor siriene a provocat moartea a cel putin 200 de 
persoane - grup de opozitie  

15.  De ce au magistratii romani viza de Europa?  
16.  VIDEO Ion Papuc, scriitor: Petre Tutea vedea neamul romanesc deasupra 

oricarui alt neam din lume  
17.  Curtea Constitutionala dezbate pe 11 ianuarie 2012 contestatia PSD privind 

legea extinderii abaterilor disciplinare in cazul magistratilor  
18.  Grigore Scarlatoiu, specialist in Peninsula Coreeana: Teama de instabilitate, 

principalul aliat al familiei Kim. O schimbare majora in Coreea de Nord e 
posibila in urmatorii cinci ani  

19.  Reactii ale presei internationale dupa moartea lui Kim Jong-Il  
20.  AUDIO VIDEO Cum explica Gabriel Liiceanu absenta unui Havel la romani 
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si de ce n-a fost dizident inainte de 89. Despre Ion Iliescu: A fost emanatia 
unui popor idiotizat de propaganda  

21.  Comitetul pentru Drepturile Omului in Coreea de Nord cere conducerii 
de la Phenian sa puna capat represiunii populatiei  

22.  Traian Basescu: Odata cu Vaclav Havel s-a stins o mare constiinta a timpului 
nostru  

23.  Sfarsitul tacerii: Raportul Final si viitorul democratic al Romaniei (In 
Memoriam Vaclav Havel)  

24.  VIDEO ARHIVA Vaclav Havel a incetat din viata la varsta de 75 de ani  
25.  Liga Araba intentioneaza sa sesizeze Consiliul de Securitate al ONU asupra 

situatiei din Siria  
26.  Cinci ani de la Raportul final. Despre o condamnare – nu doar simbolica – a 

regimului comunist  
27.  Presedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev, a decretat starea de 

urgenta in orasul petrolier Janaozen  
28.  VIDEO Actorul Christian Bale, impiedicat sa viziteze un disident chinez  
29.  CEDO a respins recursul Guvernului in dosarul Revolutiei - avocatul 

Antonie Popescu  
30.  Presa in Diagonala: Iranul pregateste o expozitie cu dronele straine doborate; 

Rusia a propus la ONU un proiect de rezolutie prin care condamna violentele 
din Siria; ONU cere protejarea si respectarea drepturilor minoritatilor sexuale 
din toata lumea  

31.  ONU cere protejarea si respectarea drepturilor minoritatilor sexuale din toata 
lumea  

32.  VIDEO Guvernul si-a angajat raspunderea pe proiectul legii de comasare a 
alegerilor si pe proiectul promovarii magistratilor la ICCJ/ Motiunea de 
cenzura va fi votata pe 22 decembrie  

33.  Presa in Diagonala: China va impune taxe de import punitive pentru masinile 
americane de dimensiuni mari; Google a creat un fond de 11,5 milioane $ 
pentru lupta impotriva sclaviei; Peste 30.000 de femei din Franta au primit 
implanturi mamare cu silicon industrial in ultimii zece ani  

34.  Replica la articolul "Scurta cale de la raspundere la iresponsabilitate. Cateva 
pericole majore dintr-un proiect de lege", publicat de Contributors.ro la data 
de 14 decembrie 2011, semnat de judecatorul Dana Garbovan, Curtea de 
Apel Cluj.  

35.  Cateva pericole majore dintr-un proiect de lege  
36.  ICCJ a respins recursul in interesul legii privind recalcularea pensiilor 

speciale  
37.  ONU: Violentele din Siria au provocat moartea a peste 5.000 de persoane  
38.  ANCHETA Oamenii lui Hosni Mubarak, condamnati pentru spalare de bani, 

au ridicat un mall la marginea Bucurestiului  
39.  Adepti ai miscarii "Occupy Romania", ridicati de doua ori din Piata 

Universitatii de catre jandarmi  
40.  Analistul Richard Silverstein: Sunt sanse mai mari de 50% ca Israelul va 

ataca Iranul. Regimul iranian nu este extremist, ci pragmatic si rational  
41.  Directorul SRI, George Maior: Crima organizata a evoluat in ultimii ani in 

Romania, dar nu s-au format mafii  
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42.  Teodor Baconschi despre dezvaluirile din Suddeutschen Zeitung privind 
inchisorile CIA: "Pare un film in reluare toata aceasta supozitie"  

43.  VIDEO Sindicalistul Marius Petcu, condamnat la sapte ani inchisoare cu 
executare pentru luare de mita. Petcu: Puterea a folosit tot arsenalul pentru 
decapitarea miscarii sindicale  

44.  Mesajul lui Traian Basescu de Ziua Constitutiei: Constitutia nu trebuie 
privita ca ceva imuabil  

45.  CEDO: Republica Moldova, condamnata in premiera sa ii plateasca 
despagubiri unui tanar batut de politisti la protestele din aprilie 2009  

46.  Propunerea ca absolventii unor forme de invatamant neacreditate sa sustina 
licenta la universitati acreditate a fost respinsa de Senat  

47.  Horia Georgescu, ANI: Se doreste o minimizare a activitatii Agentiei 
Nationale de Integritate si este clar ca are legatura cu procesul electoral  

48.  Cum combat cersitul autoritatile din Lituania? Amenzi usturatoare primesc si 
cei care dau bani  

49.  Daniel Constantin (PC): USL va depune motiune de cenzura daca Guvernul 
isi asuma raspunderea pe comasarea alegerilor  

50.  … cand problema democratiei reprezentative incepe in fata computerului  
51.  Violentele continua in Siria: 23 persoane au fost ucise in ciocnirile dintre 

armata si rebeli  
52.  Presa in diagonala: Siria a suspendat acordul de liber schimb cu Turcia; 

Liderul gruparii teroriste Al Qaeda revendica rapirea unui cetatean american; 
Amnesty International cere arestarea lui George W. Bush  

53.  Ungaria: Persoanele fara adapost gasite pe strazi vor fi amendate cu 600 
de euro sau inchise. Organizatiile pentru drepturile omului critica noua 
lege  

54.  Decizia CEDO in cazul judecatoarei Birsan: Ridicarea imunitatii este 
necesara pentru ancheta, perchezitia DNA a violat imunitatea sotilor 
Birsan. Surse: Dosarul judecatoarei Birsan o ia de la capat, urmarirea 
penala va fi anulata  

55.  1 Decembrie. Trec Tancurile! Gaudeamus  
56.  VIDEO CEDO a decis ridicarea imunitatii judecatoarei Gabriela 

Birsan. Ridicarea imunitatii nu are efecte retroactive  
57.  Raport ONU: Siria a comis crime impotriva umanitatii  
58.  Decizie Curtea Europeana de Justitie: Un ISP nu are voie sa filtreze intreg 

traficul de Internet pentru a depista p2p  
59.  Judecatoarea Gabriela Birsan, acuzata de DNA de trafic de influenta, solicita 

procurorului general, Laura Codruta Kovesi, urmarirea penala si 
condamnarea la inchisoare a procurorului-sef Daniel Morar  

60.  DNA a solicitat ridicarea imunitatii judecatorului CEDO Corneliu 
Birsan, sotul judecatoarei ICCJ Gabriela Birsan acuzata de trafic de 
influenta  

61.  VIDEO Viktor Ianukovici: Iulia Timoshenko va fi tratata in afara inchisorii  
62.  Danielle Mitterrand, vaduva fostului presedinte francez Francois Mitterrand, 

a murit  
63.  VIDEO Starea sanatatii Iuliei Timosenko este foarte grava (parlamentar)  
64.  Presa in Diagonala: Barack Obama: Iranul este "o sursa majora de ingrijorare 
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in ceea ce priveste spalarea banilor"; Soarta Iuliei Timosenko, discutata in 
cadrul unui meci de Champions League; Presedintele turc Abdullah Gul: 
Siria are nevoie de "reforme fundamentale"  

65.  Soarta Iuliei Timosenko, discutata in cadrul unui meci de Champions League 
66.  Autoritatile din Pakistan cer filtrarea SMS-urilor de cuvinte considerate 

jignitoare "Jesus Christ", in lista cuvintelor interzise  
67.  Dupa primavara araba vine iarna egipteana  
68.  Spania: Trebuie sa ne ingrijoreze caderea socialistilor?  
69.  Presa in Diagonala: Saif al-Islam Gaddafi urmeaza sa fie judecat in Libia; 

Berlusconi si-a pierdut imunitatea si va aparea in instanta; Liga Araba a 
respins solicitarea Siriei de modificare a planului pentru incetarea 
conflictelor; Fostul presedinte filipinez Gloria Macapagal Arroyo a fost 
arestat  

70.  Fostul presedinte filipinez Gloria Macapagal Arroyo a fost arestat 
71.  VIDEO Seif al-Islam Gaddafi, fiul lui Muammar Gaddafi, a fost arestat in 

sudul Libiei. Acesta a cerut sa fie ucis  
72.  Presa in Diagonala: Danemarca: Copenhaga doreste legalizarea 

marijuanei; China ar putea crea 9,5 milioane de locuri de munca prin 
trecerea la energie regenerabila; Libia a fost reprimita in Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului; Proteste in Egipt inaintea alegerilor 
parlamentare  

73.  Libia a fost reprimita in Consiliul ONU pentru Drepturile Omului 
74.  Regretele lui Putin si nostalgia bolsevismului  
75.  Cum motiveaza CSM respingerea contestatiei judecatoarei ICJ, Gabriela 

Birsan, privind hotararea de perchezitie a locuintei: "Imunitatea din Franta a 
sotului nu il scuteste pe el si sotia sa de jurisdictia din Romania"  

76.  Subiectele Zilei: Lista Monicai Macovei: 10 persoane care trebuie sa plece 
din guvern si administratie; Geoffrey Robertson, avocatul lui Julian Assange: 
"Extradarea in Suedia il da pe mana SUA"; Afacerile lui Mustafa, incepute 
sub primarul Boc; Ion Caramitru, revolutionar: "Iliescu si Brucan au creat 
intoxicarea cu asa-zisii teroristi"  

77.  Liga Araba suspenda Siria din randul statelor membre. Damasc: Decizia 
tradeaza supunerea Ligii in fata “agendei vestice si americane”  

78.  Ce facem in weekend prin tara  
79.  Sistemul de azil din Bulgaria ii impinge pe imigranti spre vest  
80.  Siria: Numarul mortilor din timpul revoltelor a depasit 3.500 - ONU  
81.  Slovacia a fost condamnata de CEDO pentru sterilizarea fortata a unei 

femei  
82.  MAE: Judecatorul Corneliu Birsan a solicitat sa se abtina pentru o perioada 

de timp de la judecarea cauzelor romanesti. In locul lui a fost desemnat 
reprezentantul Moldovei  

83.  Era digitala naste sefi Big Brother  
84.  Presa in Diagonala: Presedintele columbian Juan Manuel Santos a dizolvat 

serviciul de informatii; SUA accepta orice initiativa care poate pune capat 
violentelor din Siria; Rusia intentioneaza sa ofere 10 miliarde de dolari 
pentru salvarea zonei euro  

85.  VIDEO Plenul Senatului, suspendat din lipsa de cvorum dupa plecarea PDL, 
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Legea asistentei va trece tacit  
86.  Traian Basescu a semnat decretul privind acreditarea lui Doru Costea ca 

ambasador in China  
87.  Business Report: George Soros: "Decizia liderilor UE in privinta datoriei 

Greciei va avea efect doar maximum trei luni"; Milionarii de iarna ai crizei; 
De ce cresc restantele la credite: "Romanii vor sa plateasca, dar nu au bani"; 
Europa: taramul fagaduintei  

88.  VIDEO Actrita iraniana Marzieh Vafamehr, ce fusese condamnata la un an 
de inchisoare si 90 de lovituri de bici pentru rolul dintr-un film despre 
cenzura, a fost eliberata  

89.  Festival de film documentar dedicat drepturilor omului, la Craiova  
90.  Ce facem in weekend prin tara  
91.  GMP PR a fost desemnata Agentia de PR a Anului la cea de-a 9-a editie 

Romanian PR Award  
92.  Subiectele Zilei: Centura de sud a Capitalei ne costa cat o autostrada; Presa 

romaneasca de peste granita: intre etnobusiness si ostilitate; Recensamantul 
moastelor: extraordinarul drum al oaselor sfinte prin bisericile din Romania; 
George Osborne: "Marea Britanie nu va plati pentru salvarea zonei euro"  

93.  Romania, atentionata de Comisia Europeana sa ia masuri in doua luni de zile 
pentru transpunerea in legislatie a directivei UE care cere stocarea datelor de 
trafic de telefonie si internet  

94.  Lansare de carte si intalnire cu scriitorul portughez Rui Zink, la Libraria 
Humanitas Kretzulescu  

95.  Conducerea ANI chemata la Comisia pentru drepturile omului din 
Senat  

96.  Siria foloseste spitalele pentru tortura - Amnesty  
97.  Politic Show: Cum au negociat USL si PDL vizita regelui Mihai in 

Parlament. De la scandalul balcoanelor la cine ii va inmana cadou; PDL are 
cod de etica. Ioan Oltean isi ameninta colegii cu tribunalul; USL pune 
conditii pentru a-si da votul pe bugetul pe 2012  

98.  Presa in Diagonala: Barack Obama saluta proclamarea eliberarii Libiei; 
Liderii Uniunii Europene cer demisia presedintelui sirian Assad; Hillary 
Clinton avertizeaza Iranul privind retragerea trupelor SUA din Irak; Nicolas 
Sarkozy catre David Cameron: Ai pierdut o ocazie buna sa taci  

99.  The Economist: E timpul ca Romania sa rezolve problema "coruptiei fara 
sfarsit"  

100. VIDEO Libia: Trupul lui Gaddafi a fost examinat post-mortem; au fost 
dezvaluite noi detalii legate de moartea fostului lider  

101. VIDEO Trupul lui Muammar Gaddafi si cel al fiului sau Mutassim, expuse 
publicului intr-un congelator dintr-un mall; acestea vor fi examinate post-
mortem, insa nu se vor face autopsii – CNT  

102. ONU cere o ancheta privind circumstantele mortii lui Gaddafi  
103. Moartea lui Gaddafi, un avertisment pentru ceilalti dictatori din Orientul 

Mijlociu (presa britanica)  
104. Calin Popescu Tariceanu, dupa ce a pierdut procesul cu Emil Boc in 

cazul Sterling: Fac plangere la CEDO  
105. Comunicat CEDO: Curtea este ingrijorata ca, prin perchezitionarea 
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domiciliului judecatorului roman, ca parte a unei investigatii ce vizeaza 
suspiciuni referitoare la sotia sa, reglementarile privind imunitatea s-ar 
putea sa nu fi fost respectate  

106. Cine este Muammar Gaddafi: de la "forta a moderatiei in Africa" la "tiran 
nemilos"  

107. Drumul de la angoasa civilizatiei la suras: o reconstructie  
108. CEDO il despagubeste cu 10.000 de euro pe fostul consilier 

guvernamental Fanel Pavalache  
109. Calin Popescu Tariceanu despre pierderea procesului cu Emil Boc: Voi 

merge la CEDO  
110. VIDEO DNA cere "clarificari scrise" din partea CEDO in legatura cu 

perchezitia de la locuinta judecatorului Corneliui Barsan  
111. VIDEO Directorul SRI, George Maior: Prevederea legata de cercetarile 

speciale a fost interpretata gresit. Nu vizeaza aspecte legate de cetatenii 
romani, ci de cetatenii romani militari care lucreaza in cadrul SRI  

112. CSM a respins plangerea formulata de judecatorul roman la CEDO, 
Corneliu Birsan, prin care solicita anularea avizului de perchezitie  

113. Daily Mail: Corneliu Barsan, judecator la CEDO, isi foloseste 
imunitatea ca scut pentru a-si apara sotia  

114. Presa in Diagonala: Raport ONU: Iranul a executat in secret sute de 
prizonieri; Venezuela: Hugo Chavez mai are de trait maxim doi ani (medic); 
Sora unui soldat ucis in timpul Razboiului din Coreea a primit o compensatie 
de 4 dolari  

115. Business Report: Secretele din spatele crizei: Cu banii de la nemti, Grecia isi 
cumpara nave de razboi; Spaniolii iau locul instalatorilor polonezi si 
capsunarilor romani; China se prabuseste. Ce va face lumea?  

116. Raport ONU: Iranul a executat in secret sute de prizonieri  
117. Sora unui soldat ucis in timpul Razboiului din Coreea a primit o compensatie 

de 4 dolari  
118. Ce lege vrea Guvernul sa faca in raspuns la hotararea pilot a CEDO pe 

problema restituirii proprietatilor: Despagubiri plafonate si esalonate - 
Raport CRPE  

119. Lucian Bute: "Lupt pentru români, ma deranjeaza ca in tara nu imi este 
recunoscuta valoarea"  

120. Subiectele Zilei: Eugen Tomac: "Nu putem accepta ca romanii sa fie 
dispretuiti in Transnistria"; Serial: Viata, domnia si exilul Regelui 
Mihai; Guvernul roman, fortat de CEDO sa restituie 21 de miliarde de 
euro proprietarilor furati de comunisti; Totul despre legea anvelopelor 
de iarna; Cum au pus mana tiganii pe cele mai frumoase case din 
Timisoara 

121. ONU atentioneza autoritatile din Malawi ca au obligatia sa il aresteze pe 
presedintele sudanez Omar al-Bashir, aflat in vizita  

122. Scrisoare halucinanta a judecatoarei Gabriela Birsan catre CSM: "Cand v-ati 
dat votul pentru avizarea perchezitiei la domiciliul sotilor Birsan, ati spus 
cumva colegilor dumneavoastra de cate ori ati fost in domiciliul respectiv?"  

123. Judecatorul Barsan contesta la CSM perchezi��ionarea casei din Snagov, in 
dosarul in care sotia sa, judecator la ICCJ, e acuzata de trafic de influenta  

 103



124. Judecatorul Barsan e afectat de sindromul Severin  
125. Subiectele Zilei: Anca Boagiu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii: "In 

Romania toata lumea vrea sa investeasca"; Noua Republica vrea baroni locali 
cu mandat limitat; 2011 - Anul in care au disparut seniorii; Cum poate 
Romania sa ajunga la deficit bugetar zero, in patru ani  

126. Cezar Preda: Notiunea de ofiter de cercetare penala speciala este prevazuta 
inca din 1968 si preluata in noul cod de procedura penala  

127. Punctul slab al celor mai puternici judecatori   
128. Adrian Nastase, la TVR Info: Mi se pare ca ne jucam cu focul facand 

perchezitii acasa la un judecator CEDO/Se apropie alegerile, ultima 
reduta necucerita este zona judecatorilor de la ICCJ  

129. Ministrul turc pentru Afaceri Europene: Statutul de membru cu drepturi 
depline reprezinta unicul tel al Turciei, nici un alt scop nu poate fi acceptat  

130. Horia-Roman Patapievici, despre spiritualitate si consumerism: Dorintele 
mele sunt cardul meu  

131. VIDEO Camera Deputatilor: Termenul de plata a drepturilor castigate de 
bugetari in instanta, prelungit pana in 2016  

132. Monica Macovei: Amendamentele deputatului UDMR, Marton Arpad, la 
Legea ANI "golesc de continut Agentia Nationala de Integritate"  

133. Proiect de lege initiat de Cezar Preda (PDL):  Ofiteri anume desemnati ai 
Serviciului Roman de Informatii pot fi numiti in calitate de organe de 
cercetare penala speciale UPDATE - SRI: Cerccetarea penala speciala se 
refera strict la militarii activi si nu sfera comuna a infractionalitatii  

134. UPDATE Doru Costea a primit aviz favorabil din partea comisiilor 
parlamentare de specialitate pentru functia de ambasador in China  

135. VIDEO Asistenta maternala acuzata de violente tinea copiii cu capul in 
toaleta, ii oparea si ii batea cu cruzime  

136. Judecatoarea Birsan: Sotul meu a sesizat Consiliul Europei, a 
incunostiintat CEDO si a notificat MAE ca perchezitia DNA n-a tinut 
seama de imunitatea sa  

137. Jocurile murdare din sport. Interviu cu Jurgen Roth, autorul cartii de 
investigatii "UNFAIR PLAY", despre Ion Tiriac, Marius Vizer si Gigi Becali 

138. Myanmar: Guvernul va elibera 6.300 de prizonieri  
139. Siria: 50.000 de oameni participa la funeraliile liderului kurd Mechaal Tamo, 

asasinat vineri. Fortele de ordine au deschis focul  
140. Jurnalista Anna Politkovskaia comemorata prin proiectii de filme si seri de 

lectura la Bucuresti  
141. VIDEO Doua judecatoare de la ICCJ, Gabriela Barsan, fosta candidata la 

sefia Inaltei Curti si la CSM, si Iuliana Pusoiu, cercetate de DNA pentru 
luare de mita  

142. Siria: Peste 2.900 de persoane au murit de la inceputul revoltei impotriva lui 
Bashar al-Assad  

143. Cine este noul sef la Restituirea Proprietatilor. De ce este ANRP institutie 
cheie contra-cronometru  

144. Sefa Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, Crinuta 
Dumitrean, a fost eliberata din functie  

145. China si Rusia fac uz de dreptul de veto si resping o rezolutie care condamna 
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represiunile regimului sirian. SUA: Prefera sa vanda arme Siriei  
146. Se infiinteaza Platforma Memoriei si Constiintei Europene, dedicata 

victimelor si intelegerii fenomenului totalitarismului  
147. CSM a lansat un site dedicat noului Cod Civil, unde fiecare articol este 

comentat de specialisti in drept  
148. CEDO a respins plangerile a 415 actuali sau fosti angajati ai Directiei de 

Finante Constanta, care au reclamat neacordarea unor sporuri  
149. Tudor Ciuhodaru s-a inscris in UNPR  
150. Mexic: Politistii au descoperit cinci capete taiate in fata unei scoli din 

Acapulco  
151. O alta sedinta controversata in Parlament / Gheorghe Iancu a fost numit in 

functia de Avocatul Poporului dupa ce Opozitia a parasit lucrarile  
152. Franta: O tabara de tigani romani din Marsilia a fost evacuata, ONG-urile 

denunta actiunea  
153. O noua batalie in Parlament / Vezi cine sunt cei doi candidati propusi de 

putere si de opozitie pentru functia de Avocat al Poporului  
154. Studiu: Femei insarcinate infectate cu HIV sunt respinse de la controlul 

ginecologic, de la avort sau de la nastere din cauza fricii personalului 
medical de contractare a virusului  

155. "Mafia State": Spionii rusi intra in casele diplomatilor straini din Moscova si 
le muta obiectele dintr-un loc in altul, pentru a-i demoraliza  

156. A murit Wangari Maathai, prima femeie de origine africana laureata a 
Premiului Nobel  

157. Libia: Ramasitele a 1.700 de prizonieri executati, descoperite intr-o groapa 
comuna la Tripoli  

158. MAI vrea sa foloseasca ofiteri sub acoperire ca sa testeze politistii  
159. Si daca rebelii libieni ne-au pacalit pe toti?  
160. Sanse irosite, sanse folosite - o prezentare despre Ion Ratiu, cu fiul sau 

Nicolae Ratiu  
161. Pe scurt: Antena 1 comaseaza cele doua editii saptamanale X-Factor intr-una 

singura. Kanal D, amendat cu 50.000 de lei pentru Cancan TV  
162. Politic Show: Aghiotantii de ieri, afaceristii de astazi; Fantomele care l-au 

facut revolutionar pe Ion Iliescu; Lui Ponta - Copilotu' ii creste nasul: zice ca 
nu-l cunoaste pe sponsorul Umbrarescu  

163. Declaratia privind Parteneriatul Strategic SUA - Romania: textul integral si o 
paralela cu actul similar dintre SUA - Polonia  

164. ONU: Cel putin 2.600 de persoane au fost ucise in Siria de la inceputul 
protestelor impotriva lui Bashar al-Assad  

165. AUDIO Joseph Manso, reprezentant al SUA la NATO: Dupa zece ani de la 
9/11 situatia Afganistanului s-a indreptat in mod spectaculos. Talibanii nu 
sunt o mare amenintare, dar reprezinta inca un pericol  

166. Presa in Diagonala: SUA se opune recunoasterii Palestinei in cadrul 
Consiliului de Securitate ONU; Consiliul National de Tranzitie al Libiei nu 
va cumpara armament din Rusia; Macedonia a aniversat 20 de ani de la 
declararea independentei  

167. Dmitri Medvedev: Exista teroristi printre membrii opozitiei din Siria  
168. O comisie a Consiliului Europei cere Romaniei o "ancheta serioasa" cu 
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privire la inchisorile CIA  
169. Romanii, pe locul doi in randul cetatenilor UE condamnati in Marea Britanie 
170. Treisprezece persoane au fost ucise în orasul sirian Homs, dintre care opt 

militari – presa  
171. Business Report: Care sunt cele mai ieftine apartamente din Bucuresti; 

Premiera pe piata bancara din Romania: Vin vanatorii unguri de credite 
ipotecare; 8 septembrie, intalnire cruciala la BCR in tranzactia Erste-SIFuri: 
Trebuie sa se inteleaga cat valoreaza banca; Yahoo! este din nou la vanzare?  

172. Spatiul media este impregnat cu stereotipuri sexiste, femeia avand un rol 
controversat - studiu  

173. MAE raspunde acuzatiilor comisarului european Thomas Hammarberg 
privind inchisoarea CIA din Romania: Afirmatii nefondate  

174. Subiectele Zilei: Cum repara "vrajitorul" Pesamosca greselile naturii; 
Ceausescu, ucenic la doi stapani; Nigel Farage, eurodeputat britanic: "UE nu 
are mari sanse de supravietuire"  

175. Comisarul CoE pentru Drepturile Omului anunta ca va publica probe 
privind inchisoarea CIA in Romania  

176. Romania a deschis un centru de detentie clandestin al CIA langa Bucuresti. 
Cel putin un detinut important a fost transferat direct pe aeroportul Baneasa, 
la miezul noptii - Thomas Hammarberg  

177. VIDEO Ce efect va avea exploatarea de aur de la Rosia Montana asupra 
mediului?  

178. Doi mexicani risca 30 de ani de inchisoare pentru "terorism pe Twitter"  
179. Parlamentarii incep sesiunea ordinara de toamna  
180. Consiliul Europei va publica luni o lista a inchisorilor secrete ale CIA din 

Polonia, Lituania si Romania - Thomas Hammarberg  
181. WikiLeaks neaga ca ar fi dezvaluit identitatea unor surse in ultimele 

telegrame publicate  
182. Supravietuitor in trei Guverne: Consilier in Guvernul Nastase, pus de 

Tariceanu la Autoritatea pentru Restituirea Proprietatilor, pastrat de Boc, 
arestat de DNA  

183. Cel putin 83 de guatemalezi au murit in cadrul unui studiu medical realizat 
de americani in anii 1940, dupa ce au fost infectati cu sifilis si gonoree  

184. WikiLeaks schimba tactica si publica numele surselor din telegramele 
diplomatice obtinute de la Departamentul de Stat  

185. Primavara araba si razboaiele petrolului  
186. China intentioneaza sa legalizeze detentia secreta  
187. Rusia: organizatorul prezumtiv al asasinarii Annei Politkovskaia a fost 

arestat  
188. Presa in Diagonala: Danemarca, Groenlanda si Insulele Feroe sustin proiectul 

pentru zona arctica; Yemen: Premierul a revenit la Sanaa dupa ingrijirile 
medicale primite in urma atacului din 3 iunie; Turcia a ucis intre 90 si 100 de 
kurzi din Irak; Israelul a reclamat Gaza la ONU dupa atacurile cu rachete  

189. ONU: Bilantul victimelor din Siria se ridica la 2.200 de morti  
190. IPP si APADOR-CH acuza Ministerul Justitiei ca "arunca in derizoriu 

notiunea de societate civila in Romania"  
191. Atentie la contractele cu China, sa nu ne pacalim  
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192. UPDATE Barack Obama: Regimul lui Muammar Gaddafi e aproape de 
colaps. Colonelul libian spune ca va lupta "pana la capat"  

193. VIDEO Libia: Regimul lui Muammar Gaddafi, in pragul colapsului. Rebelii 
libieni sustin ca au capturat doi dintre fiii lui Gaddafi  

194. Presa in Diagonala: Belarus intrerupe cooperarea nucleara cu Statele Unite; 
A treia zi de proteste la Madrid; SUA acorda licente de exploatare a 
petrolului in Golful Mexic, pentru prima data de la catastrofa ecologica din 
2010  

195. De ce a fost restituit procurorilor DNA dosarul de coruptie al liderului PSD 
Miron Mitrea  

196. Siria: Bashar al-Assad l-a informat pe secretarul general al ONU ca 
operatiunile militare au incetat  

197. Un barbat va da in judecata Franta si Belgia pentru legea care interzice 
purtarea valului islamic in locurile publice  

198. VIDEO Siria: Armata foloseste nave de razboi pentru a trage in protestatari, 
cel putin 23 de morti in orasul-port Latakia  

199. Subiectele Zilei: Pensionarii de lux se razboiesc cu statul; Criza din 2011 
comparata cu cea din 2008. Graficele care ne spun cat de grava e situatia; 
Transalpina, cea mai inalta sosea din tara; Cum si-au facut ziar romanii din 
Transilvania ocupata; Nicu si Lenuta, sex la mana gardianului  

200. Guvernul britanic analizeaza posibilitatea de a bloca accesul huliganilor la 
retelele de socializare precum Twitter si Facebook. Vezi in text ce alte 
masuri ia in calcul  

201. Revoltele britanice, sau ce se intampla cand societatea nu mai are sens  
202. SUA sanctioneaza cea mai mare banca si cel mai mare operator de telefonie 

mobila din Siria  
203. Un tanar britanic a postat pe Twitter o poza in care apare cu marfa furata  
204. Libia ii cere lui Cameron sa demisioneze deoarece "si-a pierdut toata 

legitimitatea" in fata "revoltelor populare pasnice"  
205. Premierul David Cameron: Parti din societatea noastra sunt bolnave. Vom 

readuce ordinea pe strazi  
206. UPDATE Barbatul care s-a urcat pe stalp, langa Palatul Cotroceni, a fost dat 

jos dupa ce i-ar fi fost administrate laxative/Politia neaga informatia  
207. Iran: Cerem autoritatilor britanice sa opreasca violenta impotriva 

protestatarilor  
208. Cine sunt noii vandali  
209. Consiliul National al Rectorilor acuza Legea Educatiei Nationale de 

discriminare. Opozitia face presiuni asupra CNCD sa declare discriminatorii 
anumite prevederi ale legii - surse  

210. De ce Hama nu este ca Bengazi  
211. Presa in Diagonala: Politia dintr-o localitate din Mexic si-a dat demisia dupa 

un atac armat; "Grecia va sapa un "sant de aparare" lung de 120 km la granita 
cu Turcia; Cuba a respins declaratia Consiliului de Securitate ONU privind 
Siria  

212. Justitia germana acorda despagubiri ucigasului unui copil de 11 ani pentru 
abuzul anchetatorilor  

213. Siria: Presedintele autorizeaza prin decret sistemul multipartit, dupa ce ONU 
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a condamnat guvernul pentru violenta impotriva protestatarilor  
214. Presa in Diagonala: Consiliul de Securitate al ONU face o serie de declaratii 

prin care condamna violentele din Siria; Turcia a retinut mai multe arme care 
proveneau din Iran; Japonia intervine pe piata valutara pentru a slabi yen-ul  

215. Consiliul de Securitate al ONU face o serie de declaratii prin care condamna 
violentele din Siria  

216. ONG-uri: Romania nu ar trebui sa adopte asa numita Lege Big Brother, chiar 
cu pretul unei sanctiuni de la Bruxelles / Legea transforma "a priori" toti 
utilizatorii de comunicatii in posibili infractori 

217. A trai in adevar: Despre disidenti in vremuri sumbre (Cazul Viorel Padina)  
218. Macelul trebuie sa atinga noi dimensiuni  
219. Siria: 10 persoane ucise in prima zi a Ramadanului (ONG)  
220. VIDEO Autoritatile din Mexic au arestat un membru al gruparii "La Linea", 

considerat responsabil de uciderea a 1.500 de persoane  
221. Presa in Diagonala: Doua trenuri au fost implicate intr-un accident in India, o 

persoana a decedat; Retragerea trupelor SUA din Afganistan depinde de 
incidentele din perioada Ramadanului; Congres interational in Japonia 
impotriva centralelor nucleare  

222. Italia cere o intalnire de urgenta a Consiliului ONU dupa ultimele incidente 
din Siria  

223. Obama, "ingrozit" de violentele din Siria, cere izolarea lui Bashar al-Assad  
224. VIDEO UPDATE Siria: 100 de civili ucisi intr-un asalt al armatei asupra 

orasului Hama  
225. MAE: CEDO a acceptat argumentul Guvernului potrivit caruia 

responsabilitatea cainilor comunitari revine si societatii civile 
226. Romania, condamnata la CEDO din cauza cainilor vagabonzi  
227. Ce contine Manifestul lui Anders Behring Breivik: "Cel de-al doilea Razboi 

Mondial va parea un picnic pe langa carnagiul care va urma!"  
228. Presa in Diagonala: Egiptul nu va permite accesul observatorilor straini la 

viitoarele alegeri; Afganistan: NATO a lasat una dintre cele mai ostile 
regiuni pe mana fortelor de securitate afgane; Nepalul incepe masurarea 
Everestului  

229. VIDEO Un ofiter israelian ameninta cu o arma incarcata un barbat 
palestinian neinarmat  

230. Medvedev a criticat dur organizatia germana care nu i-a mai acordat premiul 
Quadriga lui Vladimir Putin  

231. Blocarea unor site-uri web de jocuri de noroc prin intermediul furnizorilor de 
internet este o masura de cenzura, avertizeaza mai multe asociatii  

232. Presa in Diagonala: Raid aerian al Israelului in Fasia Gaza soldat cu sapte 
raniti; Siria: Ciocniri intre fortele guvernamentale si protestatari, peste 500 
de arestari; Rusia nu va furniza armament Libiei; Fostul dictator uruguayan 
Juan Maria Bordaberry a murit la varsta de 83 de ani 

233. Energia si dependenta de resursele Rusiei, in centrul summitului Angela 
Merkel - Dmitri Medvedev, care debuteaza luni in Germania  

234. Barack Obama l-a primit pe Dalai Lama, in ciuda furiei Beijingului  
235. Vladimir Putin nu va mai primi premiul Quadriga, dupa ce Vaclav Havel a 

avertizat ca renunta la trofeul primit in 2009  
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236. Subiectele Zilei: Cum arata stadionul national. Gazonul va fi adus din Italia 
in masini frigorifice; Modelul ungar de reconstructie: totul finalizat la 
termen; Cum sa iei bani de la UE; Vezi care sunt cele mai frumoase plaje de 
pe litoral  

237. Presedintele Traian Basescu a promulgat Legea privind pensiile militarilor  
238. Siria: Sute de mii de persoane cer demisia puterii, politia a deschis focul in 

Damasc  
239. Dan Ioan Popescu, despre decizia ICCJ de a ii confisca 4 milioane de lei din 

avere: Voi continua procesul in tara si in afara, hotararea este aberanta  
240. Human Right Watch cere anchetarea penala a lui George W. Bush si a 

altor membri importanti ai administratiei sale, care ar fi autorizat 
torturarea unor detinuti  

241. Assange contesta la Londra decizia de extradare in Suedia  
242. Blindate pentru despoti. Scandalul celor 200 de panzere Leopard nemtesti 

pentru Arabia Saudita  
243. ''Dezbina si stapaneste: strategia Chinei in Europa are succes'', afirma 

expertul Jonas Parello-Plesner  
244. Presa in Diagonala: O noua lege australiana obiga femeile musulmane sa isi 

scoata valul la cererea autoritatilor; Nigeria: Violente intre crestini si 
musulmani soldate cu 14 victime; TEPCO opreste decontaminarea la 
Fukushima din cauza unor scurgeri chimice  

245. Polemica in Germania, dupa decizia de a-i oferi lui Vladimir Putin un 
prestigios premiu politic  

246. Mexic: Barbati inarmati au atacat un bar in Monterrey, omorand cel putin 20 
de persoane  

247. Subiectele Zilei: Scandal de spionaj fara precent in Ungaria cu "urme rusesti 
cu miros de petrol"; La Fundeni se vand organe ca la piata; Isteria anti-
Basescu il poate face KO pe Lucian Bute  

248. Fortele siriene au impuscat mortal patru demonstranti ce protestau impotriva 
presedintelui Bashar al-Assad  

249. Confiscarea confiscarii  
250. Presa in Diagonala: Dupa mai bine de un an, Turcia si Israelul nu au ajuns 

inca la un acord in legatura cu "episodul Mavi Marmara"; VIDEO Violente 
pe strazile din Hama; David Cameron: 500 de militari britanici vor parasi 
Afganistanul anul viitor  

251. Parlamentul European: Constitutia Ungariei ar trebui revizuita in 
sensul apararii drepturilor omului/ Autoritatile ar trebui sa garanteze 
explicit ca Ungaria respecta integritatea teritoriala a altor tari cu etnici 
maghiari  

252. UPDATE Pentru ce infractiuni propune PSD confiscarea extinsa a averilor. 
Infractiunile de coruptie lipsesc din lista. Vezi in text explicatiile initiatorilor 
si varianta Ministerului Justitiei  

253. VIDEO Sute de persoane ce protestau impotriva regimului din Belarus, 
arestate. Aleksandr Lukasenko: "Opozitia nu ne va ingenunchea"  

254. Europarlamentari: "Asistam la un moment istoric cand stilul de viata al 
minoritatilor sexuale nu mai este perceput ca o boala."  

255. UPDATE Belarusul interzice retelele sociale, pentru a preveni organizarea 
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protestelor de ziua nationala; zeci de protestatari au fost arestati  
256. VIDEO ONG-uri: Primaria Baia Mare vrea sa ridice un zid de beton in jurul 

unui bloc in care locuiesc romi  
257. Subiectele Zilei: Cea mai vanata exploatare agricola din Romania; 

Intelectualii lui Basescu se revolta; Primaria Baia Mare vrea sa construiasca 
un zid in jurul blocurilor cu romi. Primarul: "Nu e rasism. E ordine si 
disciplina!";  

258. Traian Basescu la "Nasul" despre declaratia privindu-l pe Regele Mihai: Nu 
am ce sa retractez. Un sef de stat nu-si abandoneaza poporul  

259. Printul Paul anunta ca isi rezerva dreptul de a-l actiona in judecata pe Adrian 
Cioroianu  

260. China a inceput sa cumpere Europa. Care sunt optiunile Romaniei?  
261. Cinci ONG-uri avertizeaza ca noul proiect pentru asa numita lege Big 

Brother are in continuare prevederi neconstitutionale  
262. Presa in Diagonala: Peste 17.000 de sirieni asteapta sa treaca granita in 

Turcia. Conflictul incepe sa se raspandeasca in nordul Libanului; 
Presedintele afgan da vina pe Pakistan pentru atacurile din provinciile de est  

263. In cateva zile, China a eliberat doi dintre cei mai cunoscuti disidenti, Hu Jia 
si Ai Weiwei  

264. Mona Pivniceru a fost aleasa membru CSM din partea ICCJ  
265. Vineri au loc noi alegeri pentru trei locuri in CSM / Cea mai interesanta 

disputa, la ICCJ: Pivniceru, Bordea si Barsan  
266. Presa in Diagonala: Calculul politic care ar putea decide soarta electorala a 

lui Obama; Pakistanezii cred ca moartea lui bin Laden este "un lucru rau" si 
ca India e mai periculoasa decat al-Qaeda; Pentagonul - construit in 17 luni, 
renovat in 17 ani  

267. Georgiana Iorgulescu a fost validata de catre Senat ca reprezentant al 
societatii civile in CSM  

268. Judecatorii constitutionali si magistratii CSM joaca politic  
269. Senatorul Iulian Urban (PDL) vrea pedeapsa cu moartea, interzisa de 

Constitutia Romaniei si de legislatia UE, pentru violatorii-criminali de 
minori sub 10 ani  

270. AUDIO VIDEO Horia Georgescu, secretar general ANI despre decizia Curtii 
Constitutionale: Invita infractorii  pe teritoriul Romaniei. Cine sunt cei 12 de 
pe lista trimisilor in judecata pentru confiscarea averii si ce sume risca sa 
piarda  

271. Fostul dictator panamez Manuel Noriega va fi extradat din Franta in Panama  
272. Bashar al-Assad spune ca Siria se confrunta cu un complot: Conspiratiile 

sunt ca microbii care nu pot fi eliminati, dar intaresc imunitatea  
273. Curtea Constituțională dă cu stângul în drepturi 
274. Justitia din Romania prelungeste licenta de a fura  
275. Politic Show: PSD se aliaza cu Vadim impotriva vointei lui Ponta; Senator 

PDL: Declaratia vicepremierului ungar, rauvoitoare si periculoasa; Cat a 
platit fiul lui Dorin Cocos pentru un apartament in blocul Elenei Udrea  

276. Autoritatile de la Londra, sfatuite cum trebuie sa ii tina departe de Jocurile 
Olimpice pe Muammar Gaddafi si Robert Mugabe  

277. Presa rusa despre unitatea tandemului: "Dragostea de copil care izvora din 

 110



privirile lui Medvedev cand se uita la Putin"  
278. Armata siriana a intrat in orasul Jisr al-Shughour din nord-vestul tarii  
279. Hillary Clinton: SUA spun NU colonialismului chinez in Africa  
280. Presa in Diagonala: Bulgaria: Ultimatum din partea Rusiei pentru construirea 

centralei Belene; Azerbaidjanul a distrus statuia fostului lider egiptean Hosni 
Mubarak; Alianta Nord-Atlantica isi reduce personalul cu o treime  

281. SUA a anuntat noi sanctiuni impotriva Iranului  
282. Puterile occidentale si ale lumii arabe discuta despre viitorul Libiei fara 

Gaddafi la putere  
283. VIDEO UPDATE Un barbat a suferit arsuri la maini si la gamba stanga dupa 

ce si-a dat foc in apropierea Palatului Cotroceni  
284. VIDEO UPDATE Barbatul care s-a urcat pe un stalp de iluminat din fata 

Palatului Cotroceni si a amenintat ca se va sinucide a fost convins sa coboare 
285. Sase membri ai Congresului SUA cer Parlamentului din Romania sa 

modifice Legea Educatiei pentru ca este in detrimentul autonomiei 
universitare / Funeriu: Cei sase congresmeni au fost victimele unei 
dezinformari  

286. VIDEO Catalin Predoiu: Aprecierile diplomatului olandez privind statul de 
drept sunt regretabile, nefondate si neavenite ; prejudiciaza imaginea unui 
stat UE  

287. Amnesty International acuza SUA de tratament crud si inuman in cazul a doi 
detinuti izolati de 39 de ani  

288. Presa in Diagonala: Yemen - amenintat de razboi civil, in lipsa presedintelui 
Saleh; SUA: Aproape 100.000 de hectare au fost afectate de un incendiu in 
statul Arizona  

289. Bahrain: 47 de medici si asistente medicale sunt urmariti penal pentru ca i-au 
tratat pe protestatarii raniti in timpul revoltei  

290. Siria: 120 de politisti au fost ucisi in nordul tarii  
291. VIDEO Gitenstein, despre confiscarea averii: In SUA e simplu. Daca n-o 

poti justifica, ti se confisca / Macovei: O confiscare nu trebuie sa fie legata 
de o condamnare penala  

292. VIDEO GayFest 2011. Marsul Diversitatii din Capitala: au participat 
ambasadorii SUA, al Marii Britanii si al Suediei  

293. UPDATE Siria: Manifestatie de amploare in Hama, fortele de ordine au 
deschis focul - cel putin 25 morti  

294. Gyorgy Frunda (UDMR), la RFI: Proiectul prezidential de modificare a 
Constitutiei are un impuls populist; textul nu are sanse sa treaca  

295. Siria: cel putin 11 civili au fost ucisi de un atac al trupelor guvernamentale in 
Rastan  

296. Raport: Razboiul impotriva drogurilor a esuat. Guvernele ar trebui sa 
legalizeze marijuana  

297. ONU acuza regimul lui Gaddafi de crime impotriva umanitatii  
298. VIDEO FOTOGALERIE: Ratko Mladic, inchis la Scheveningen. Vezi cum 

arata celula sa si cine sunt ceilalti "locatari" ai inchisorii  
299. VIDEO Cum a fost judecat recursul arestatilor din dosarul Vama Constanta-

Mironescu  
300. Presa in Diagonala: Noi acuzatii pentru suspectii atentatului de la 11 
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septembrie 2001; Scurgere de petrol si explozie minora la Fukushima; Politia 
rusa a arestat protestatarii din Moscova si Sankt Petersburg  

301. Laszlo Borbely: Daca va fi blocata in Parlament, legea minoritatilor va fi 
adoptata prin asumare  

302. China: Prezenta masiva a fortelor de politie in Mongolia Interioara, 
autoritatile se tem de o contaminare a "Primaverii Arabe"  

303. Un politist din Zimbabwe a fost arestat pentru ca a folosit toaleta rezervata 
presedintelui Mugabe  

304. Peste 30 de persoane, arestate in timp ce incercau sa organizeze o parada gay 
la Moscova  

305. Presa in Diagonala: Statele Unite vor extinde sanctiunile impotriva 
Belarusului; Cel putin opt oameni au fost ucisi in Siria, in urma 
manifestatiilor contra regimului; Germania va inchide definitiv sapte 
reactoare nucleare  

306. VIDEO INTERVIU Adam Kosa, primul eurodeputat surd: Nu handicapul 
meu ma stinghereste, ci societatea  

307. Subiectele Zilei: "Iliescu nu mai poate dormi linistit". Crimele Revolutiei nu 
se prescriu; Ce se intampla cu Romania daca "va pica" Grecia. Seful 
ministrilor de Finante din UE: FMI nu mai da bani Greciei; Cum a fost 
distrusa perla turismului interbelic; 46 de kilometri despart haul crizei de 
bunastare  

308. Despre stanga si dreapta in Romania de astazi (plus cateva ganduri despre G. 
M. Tamas)  

309. Lipsa unei camere de detinere dotata pentru handicapati - motiv de eliberare 
a lui Vintu  

310. Cu microfonul dupa Columbeni  
311. EurActiv.ro: Comisia pentru Transporturi a PE aproba montarea de scanere 

corporale pe aeroporturile europene. Controversa continua.  
312. EXCLUSIV INTERVIU Viorel Isticioaia-Budura, romanul care dirijeaza 

relatiile Uniunii Europene cu China  
313. Expert Amnesty, la RFI : Ancheta privind inchisorile secrete ale CIA din 

Romania trebuie redeschisa  
314. Statul roman, condamnat la CEDO in legatura cu ancheta in "Dosarul 

Revolutiei"  
315. VIDEO Traian Basescu: Curtea Constitutionala, un mijloc de realizare a 

echilibrului in statul de drept  
316. Fortele de securitate au deschis focul asupra manifestantilor in apropiere de 

Damasc, mai multe persoane au fost ranite  
317. MAE: Romania a fost aleasa in Consiliul Drepturilor Omului 
318. VIDEO Efectul Obama in Siria: 33 de morti in urma celor mai mari proteste 

din acest an  
319. SUA impun sanctiuni pentru liderul sirian Bashar al-Assad si alte 6 persoane 

din anturajul acestuia  
320. Legea privind combaterea pornografiei, avizata de Comisia pentru 

drepturile omului a Camerei  
321. Presa in Diagonala: Proiect international: NASA va lansa un satelit pentru a 

masura salinitatea oceanului; Hillary Clinton doreste aplicarea unor masuri 
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mai dure impotriva Siriei; Hosni Mubarak a predat toata averea statului; 
Asasinarea lui bin Laden poate deveni un precedent  

322. Gyorgy Frunda: In Romania este nevoie de o lege a presei  
323. Deputatii au adoptat tacit proiectul de lege care elimina predarea istoriei si 

geografiei in limbile minoritatilor. Senatul este for decizional  
324. Senat: Propunerea legislativa care interzicea accesul minorilor in baruri dupa 

ora 21.00, respinsa  
325. Amnesty International cere oficialilor iranieni sa nu toarne acid in ochii unui 

barbat care a orbit o femeie  
326. Presa in Diagonala: China: 39 de persoane au fost ranite in timpul unui 

atentat cu bomba; 7 posibile explicatii pentru politica deficitara a SUA in 
Siria; Japonia aproba un plan care salveaza TEPCO de la intrarea in 
insolventa  

327. EurActiv.ro: VIDEO Amnesty International scrie despre cetatenii romi care 
sunt inca discriminati in Romania  

328. Mostenitorii Renault cer despagubiri statului francez pentru nationalizarea 
companiei in 1945  

329. Presa in Diagonala: SUA si China ajung la un acord pe probleme economice 
si militare; Hillary Clinton critica Beijingul: "Masurile dure la adresa 
dizidentilor sunt o misiune prosteasca"; Sondaj AP-GfK: 60% dintre 
americani l-ar realege pe Barack Obama  

330. Surse: Senatorii de la putere il sustin la CSM pe Doinel Dinuica, fostul 
consilier al Rodicai Stanoiu, implicat in scandalul notarilor numiti fara 
examen  

331. Subiectele Zilei: Moartea procuroarei lui Vintu, un mister aproape dezlegat; 
Cum au recuperat baietii destepti banii pe care alte tari ii datorau statului si 
ce a primit Romania in schimbul a 8 miliarde de dolari: orez si bancuri 
proaste  

332. Bahrain: Regele Al Khalifa a anuntat ridicarea starii de urgenta  
333. Activitatea in Senat, afectata de luptele politice / 15 proiecte legislative au 

fost adoptate tacit de catre Senat. Vezi in articol care sunt acestea  
334. Traian Basescu de Ziua Europei: Este in interesul Romaniei ca UE sa se 

consolideze politic si economic  
335. Siria: Armata a intrat cu tancurile in orasul Banias  
336. Proteste in Siria: 13 manifestanti au fost ucisi in Homs si Hama  
337. Prima mare lupta electorala a anului: Duminica au loc alegerile pentru 

Primaria Baia Mare. Vezi in articol cine sunt candidatii, uluitoare migratii 
dintr-un partid in altul si cum se duce lupta in sondaje  

338. Dan Voiculescu: Tot ce a reusit sa-mi gaseasca justitia in epoca Basescu, cu 
judecatori precum domnul Albu, a fost o comunicare despre un austriac. 
Cum, doar atat?!  

339. INTERVIU EurActiv Comisarul Thomas Hammarberg: Europa isi 
"pierde credibilitatea" cu privire la drepturile omului 

340. DOCUMENT Cum motiveaza Curtea Suprema sentinta de colaborator al 
securitatii in cazul lui Dan Voiculescu. Citeste in text motivarea integrala  

341. Amnesty International: In lagarele de concentrare din Coreea de Nord se afla 
peste 200.000 de prizonieri politici  
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342. Roberta Anastase si Gyorgy Frunda sustin ca au fost santajati de mai multi 
jurnalisti  

343. Proiect de "lege a presei": In Romania, presa este libera  
344. Presa in Diagonala: Moartea lui Osama bin Laden, ilustrata pe primele pagini 

ale ziarelor; Libia: 2.000 de sustinatori ai lui Gaddafi au luat parte la 
funeraliile fiului sau  

345. Freedom House: Libertatea presei, la cel mai scazut nivel din ultimii 10 ani. 
In Romania, presa ramane "partial libera"  

346. Siria: Armata bombardeaza Deraa, cel putin sase oameni si-au pierdut viata  
347. Siria: Armata bombardeaza Deraa, cel putin sase oameni si-au pierdut viata  
348. Siria: Armata a impuscat 24 de civili, dintre care 2 copii  
349. Politic Show: Cat mai asteapta UDMR statutul minoritatilor; Udrea spune ca 

reuseste mereu cu "un zambet si o explicatie" sa-i convinga pe oameni ca are 
dreptate; Cum si-a implicat mama in afaceri fostul ministru al Muncii, Ioan 
Botis  

350. Marea Britanie a retras invitatia adresata Siriei la nunta regala  
351. Bahrain a condamnat la moarte 4 protestatari, acuzati ca au ucis doi politisti  
352. Presa in Diagonala: Yemen, campanie civila de nesupunere impotriva 

presedintelui. Scolile si magazinele au fost inchise; Lider al gruparii Al-
Qaeda: jihadul mai presus de viata sexuala; Apropiati de-ai dizidentului 
chinez Ai Weiwei au fost retinuti pe aeroportul din Shanghai  

353. Siria: Demisii colective in partidul de guvernamant  
354. Subiectele Zilei: Romania a refuzat teroristii Al Qaida; Nunta secolului: 

inrudirea casei regale romanesti cu cea a Marii Britanii; Ion Stoica, 
inventatorul la care se documenta Aurel Vlaicu; Igor Kostin, basarabeanul 
care a prins in poza tragedia de la Cernobal; Primaria care vrea sa dea 
aproape un milion de euro ca sa angajeze 112 paznici  

355. Primarul Moscovei autorizeaza pentru prima data o Parada Gay in capitala 
rusa  

356. Presa in Diagonala: Un supravietuitor al catastrofei de la Cernobal prezice 
vremuri grele pentru Fukushima; Un presupus consilier al Kazahstanului la 
sediul UNESCO de la Paris a incercat sa deturneze un avion Alitalia catre 
Libia  

357. Regina Elisabeta a II-a, acuzata de incalcarea drepturilor omului 
358. Ungaria: Presedintele Pal Schmitt a ratificat noua Constitutie  
359. F1/ Activistii pro-democratie cer neprogramarea Marelui Premiu din Bahrain 
360. VIDEO UPDATE Siria si-a inchis granita terestra cu Iordania. Armata 

reprima violent manifestatiile pro-democratie  
361. Siria: Cel putin 120 de morti in violentele din ultimele 2 zile; Human 

Rights Watch cere anchetarea crimelor  
362. Razboiul din Libia, fuga imigrantilor din nordul Africii si conflictul din 

Orientul Mijlociu, mentionate de Papa Benedict in mesajul "Urbi et Orbi"  
363. Siria: Fortele de ordine deschid din nou focul. Demisii din legislativ dupa 

reprimarea sangeroasa a manifestatiilor de vineri  
364. Presa in Diagonala: Egipt: Inca 15 zile de inchisoare pentru fostul dictator 

Hosni Mubarak; Barack Obama: "Siria nu a luat in serios masura de abolire a 
starii de urgenta"; Mexic: Au fost gasite cadavrele a 177 de persoane, victime 
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ale traficului de droguri  
365. Siria: Cel putin 88 de oameni au fost ucisi in "cea mai sangeroasa zi a 

protestelor"  
366. Ierusalim: Mii de credinciosi au parcurs Via Dolorosa, episcopii au facut apel 

la solidaritatea crestinilor din Orient  
367. VIDEO Siria: Ample proteste pro-democratie au loc in mai multe orase. 

Fortele de ordine au deschis focul asupra manifestantilor  
368. Ungaria: Tiganii fug dintr-un sat, din cauza unei militii de extrema dreapta, 

care organizeaza o "tabara de antrenament"  
369. VIDEO Nicolae Popa a ajuns in tara  
370. Nicolae Popa va ajunge la Bucuresti vineri dimineata  
371. VIDEO Lady Gaga, parodiata de Weird Al Yankovic  
372. Păpuşa păpuşarilor: Destinul intortocheat, straniu si nenorocit al lui Ivan 

Denes (I) 
373. SURSE: Fostul director al CFR Mihai Necolaiciuc va fi adus in tara miercuri 

de o escorta IGPR cu un zbor Amsterdam-Bucuresti. Nicolae Popa ajunge in 
tara vineri sau sambata  

374. Ucraina: O artista care a prajit oua la flacara unui monument, acuzata de 
profanare de morminte  

375. EurActiv: Constitutia maghiara, "calul troian al autoritarismului"? De ce tac 
social-democratii europeni?  

376. VIDEO Libia: Orasul Misrata, bombardat din nou de trupele 
guvernamentale. HRW acuza fortele lui Gaddafi ca folosesc bombe cu 
fragmentatie  

377. Curtea Suprema din Rusia a anulat decizia de arestare a lui Hodorkovski si 
Lebedev  

378. Revolutiile din Orientul Mijlociu si lectiile anului 1989  
379. Top 10 bloguri din Orientul Mijlociu  
380. Argentina: Autoritatile au deschis o ancheta in cazul cetateanului roman care 

a murit in conditii suspecte in penitenciarul din Santa Rosa  
381. Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatia formulata de deputatul Sergiu 

Andon impotriva deciziei de incompatibilitate formulata de ANI in 2009  
382. VIDEO Scandal in SUA dupa ce o fetita de 6 ani a fost perchezitionata de 

catre o agenta de securitate de la aeroportul din New Orleans  
383. Justitia pleaca la Cruciada. Contra cui?  
384. Legea jurnalistului a primit raport de respingere din partea Comisiei pentru 

cultura din Senat  
385. Presa in Diagonala: Saif al-Islam: "Ar fi ridicol ca cineva sa isi inchipuie ca 

Gaddafi va renunta la putere"; Facebook infiinteaza o retea de socializare in 
China  

386. China: 3 motive pentru actuala campanie impotriva dizidentei  
387. Presa in Diagonala: Franta: Portretul lui Sarkozy a fost scos dintr-o sala unde 

se oficiaza casatorii civile, la cererea cuplurilor; Retinerea dizidentului Ai 
Weiwei, co-designerul Stadionului Olimpic "Cuib de Pasare", de catre 
guvernul de la Beijing starneste un val de reactii internationale  

388. Retinerea dizidentului Ai Weiwei, co-designerul Stadionului Olimpic "Cuib 
de Pasare", de catre guvernul de la Beijing starneste un val de reactii 
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internationale  
389. Presa in Diagonala: Femeile din Polonia au nostalgia perioadei comuniste; 

UE solicita implicarea Kosovo in problema tiganeasca; Malta si Italia solicita 
Uniunii Europene un sistem de gazduire a imigrantilor din Africa; Siria: 23 
de persoane ucise in timpul unui miting in orasul Deraa  

390. VIDEO Raportul Departamentul de Stat al SUA privind drepturile 
omului despre Romania: Sistemul juridic romanesc nu este obiectiv si 
uneori este influentat politic  

391. Nicolae Popa va fi adus in Romania inainte de Pasti  
392. Copiii pot accesa pagini cu caracter pornografic. Si astazi, si maine si anul 

urmator  
393. Nicolae Popa va fi extradat si va ajunge in Romania in 30 de zile  
394. Traian Basescu cere reexaminarea Legii privind parteneriatul dintre Stat si 

Biserica  
395. Cine sunt candidatii din partea societatii civile la CSM pe locul lasat liber 

dupa invalidarea lui Victor Alistar  
396. Viata mea cu Yuan  
397. Subiectele Zilei: Povestile groaznicelor furtuni ale legendarului bric Mircea; 

Vezi cum vrea Europa sa condamne crimele comunismului; Bataie pe 
detergenti si carne de porc cu os. Brasovul a inviat refrenul de la cozile lui 
Ceausescu: "Nenorocitilor, dati o singura punga, sa ajunga la toata lumea"; 
"Ochiul si timpanul" din Justitie, la mana lui Predoiu  

398. Rusia: Lenin trebuie ingropat, spune Consiliul pentru drepturile omului 
de pe langa Kremlin  

399. Cum arata cenzura online in Orientul Mijlociu  
400. Andrei Ujica, despre deviza "amuzati-va!" a lui Napoleon al III-lea: Noi 

traim inca in societatea amuzamentului. Berlusconi, Sarkozy si cei de pe la 
noi sunt descendenti, in varianta televizoarelor "trash", ai lui Napoleon al III-
lea  

401. Presa in Diagonala: Statele Unite si Marea Britanie ar putea lua in 
considerare inarmarea rebelilor libieni; SUA: Iod radioactiv intr-un esantion 
de lapte din statul Washington; Coasta de Fildes: Fortele liderului Gbagbo au 
deschis focul asupra civililor; NASA a dat publicitatii prima fotografie a 
planetei Mercur realizata de pe orbita acesteia  

402. Presa internationala despre cele mai recente evenimente din Siria, Libia, 
Yemen, Coasta de Fildes si Japonia  

403. Camera Deputatilor: Amenzi de pana la 200.000 lei pentru cenzura si 
ingerinte editoriale la radio si TV. Restrictii in cazul filmarilor cu camera 
ascunsa  

404. Siria: Politia a deschis focul impotriva manifestantilor din Deraa. 
Presedintele urmeaza sa anunte decizii "care vor bucura poporul"  

405. Siria: Apel pe Facebook la o "revolta populara"; peste 200 de detinuti politici 
au fost eliberati  

406. Siria: Mai multi manifestanti au fost ucisi langa Deraa; politia a retinut 
protestatari in Damasc  

407. Siria: Presedintele anunta majorarea salariilor functionarilor publici  
408. UPDATE Siria: Cinci morti in confruntarile din Deraa. Fortele de ordine 
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deschid focul in timpul funeraliilor  
409. Proteste in Siria: Cinci manifestanti au fost ucisi de fortele de ordine in sudul 

tarii  
410. Unul dintre liderii opozitiei de la Damasc, arestat de autoritatile siriene  
411. "Nostalgia dupa dictatura": Senatorii din Comisii dau aviz negativ 

proiectului lui Ioan Ghise, dar sustin nevoia unei noi legi a presei  
412. ONG-urile din media cer Comisiei de cultura din Senat sa respinga proiectul 

de Lege a jurnalistului propus de Ioan Ghise  
413. Adrian Severin trebuie sa plece  
414. SINTEZA Cine este Muammar al-Gaddafi, omul care conduce de peste 40 de 

ani Libia, cea mai mare rezerva de petrol a Africii  
415. Libia, un filosof si un razboi in ultimul moment: explicatii si scenarii  
416. Curtea Europeana a Drepturilor Omului: Crucifixele sunt permise in 

scolile publice  
417. Ce putem vedea weekendul acesta prin Capitala / Duminica Plamanilor Roz 

si Oeconomica  
418. Agentia Europeana de Control Aerian interzice zborurile civile deasupra 

Libiei / Marea Britanie a hotarat sa participe la actiunea militara din Libia, 
decizia Frantei este asteptata vineri  

419. VIDEO Consiliul de Securitate ONU a votat in favoarea instituirii zonei de 
excludere aviatica in Libia  

420. Fragmente din proiectul de rezolutie privind Libia ce va fi votat de Consiliul 
de Securitate al ONU  

421. Turcia, China si Iranul nasc dezacorduri intre liderii UE si cetatenii europeni  
422. Presa in Diagonala: Protestele de strada continua in Oman; La Centrul 

Spatial Kennedy a fost descoperita pulbere de cocaina; Germania 
desfiinteaza taxele pentru sistemul universitar  

423. Egiptul a dizolvat aparatul de securitate de stat  
424. Subiectele Zilei: Inima economiei subterane. Comertul din cele patru zone-

cheie situate in jurul Capitalei alimenta o retea transfrontaliera de crima 
organizata; De ce Fukushima nu poate fi Cernobal 2; Harta religiilor din 
Romania; Corespondenta de la Tokyo: "Buna ziua. Ati venit pentru 
cutremur?"  

425. Ce putem vedea saptamana aceasta i n Bucuresti / Campionatul de Foosball 
Amatori, o discutie despre Wikileaks si expozitia Karl Marx is alive  

426. Fiul lui Gaddafi sustine ca 90% din tara se afla sub controlul puterii si 
exclude un acord cu insurgentii  

427. Augustin Zegrean (CCR): Daca masurile de austeritate nu vor duce la 
depasirea crizei, ma tem ca va trebui sa raspundem cu totii  

428. Cum profita aripa Tariceanu de cazul Felix pentru a pune presiune pe Crin 
Antonescu  

429. Politic Show: Elena Udrea face portretul-robot al viitorului sef al PDL: 
Sa nu fie legat de acuzatii de coruptie si sa aduca o crestere electorala 
partidului; Hotul striga "hotii!". Tactica PDL: "Ai lor sunt mai securisti 
decat ai nostri"; De ce nu are Felix nici o sansa la CEDO  

430. Kamikaze: De ce nu are Felix nici o sansa la CEDO  
431. Vladimir Putin ii propune lui Joe Biden suprimarea regimului de vize dintre 
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Rusia si SUA  
432. Liviu Dragnea (PSD): Decizia cu privire la Dan Voiculescu nu va afecta 

USL  
433. Subiectele Zilei: Cosmarul alb al rromilor: casatoriile intre copii; Verdict: 

statul a tinut partea calailor din 1989; Cine a ingropat imperiul Rodipet chiar 
sub ochii AVAS; Martorii lui Iehova: "Am riscat, dar sunt fericit"  

434. Argumente pro si contra parteneriat stat-biserica. Vezi o disputa pe tema unei 
legi cu mize mari care va ajunge la presedintele Basescu pentru promulgare. 
Cine o contesta si de ce  

435. Statele Unite nu fac nimic. Cine va umple golurile de putere din Orientul 
Mijlociu?  

436. Parteneriatul dintre Stat si Biserica in domeniul asistentei sociale a fost 
adoptat in Camera. Finantarea: 80% statul- 20% solicitantii  

437. Dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, transmis la presedintele 
indonezian pentru semnare  

438. Extinderea democratiei  
439. Analiza EurActiv.ro: Unde au inceput revoltele din Lumea Araba? Cine este 

implicat?  
440. UPDATE Rasmussen: NATO nu va interveni in Libia fara un mandat al 

ONU/ Obama: SUA si aliatii analizeaza posibilitatea unui raspuns militar/ 
Lavrov: Rusia se opune unei interventii armate  

441. AUDIO VIDEO Cristian Boureanu despre gruparea Preda-Macovei-
Voinescu: Grupul asta de reformisti sovietici  

442. Cum pot fi confiscate averile ilegale: Trebuie modificata Constitutia?  
443. Presa in Diagonala: China intentioneaza sa urmareasca telefoanele mobile ale 

cetatenilor din Beijing; Franta: Interzicerea burqa intra in vigoare luna 
viitoare; Chavez: "Gaddafi vrea ca Natiunile Unite sa viziteze Libia"  

444. Cum au evoluat protestele din Africa de Nord si Orientul Mijlociu 
445. Presa in Diagonala: Hillary Clinton: "SUA sunt in concurenta directa cu 

China"; London School of Economics renunta la o donatie de jumatate de 
milion de dolari primita de la Seif Gaddafi; Navele de razboi americane au 
intrat in Marea Mediterana  

446. Libia: Cel putin 6.000 de morti de la inceputul violentelor  
447. Senatul a respins proiectul de lege privind legalizarea prostitutiei. Vezi ce au 

zis senatorii despre legea lui Prigoana  
448. LIBIA. Radiografia zilei. Forte speciale americane au debarcat in Libia, unde 

ii antreneaza pe rebelii anti-Gaddafi. Nave de razboi americane au intrat in 
Marea Mediterana. Gaddafi: Libienii vor muri cu miile daca Statele Unite 
sau NATO vor intra in Libia  

449. Libia a fost suspendata din Consiliul ONU pentru drepturile omului  
450. AUDIO VIDEO Gyorgy Frunda ameninta ANI: Strangerea datelor de catre 

ANI fara instiintarea persoanei verificate este nelegala si consituie o 
infractiune a agentului respectiv  

451. VIDEO Hillary Clinton: Gaddafi foloseste mercenari si banditi impotriva 
propriului popor. Liderul libian trebuie sa plece imediat  

452. Un apel lansat pe Facebook cheama la demonstratii impotriva presedintelui 
sirian Bashar al-Assad  
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453. Scandal în jurul identităţii aromânilor: minoritate naţională vs. parte a 
poporului român 

454. Conducerea Facebook a sprijinit in mod activ revoltele din Egipt  
455. AUDIO Jurnalul Economic RFI - HotNews.ro: Excedent bugetar de 819 

milioane lei dupa prima luna a anului, echivalentul a 0,15% din PIB. Sondaj: 
In fata inflatiei in crestere, BCE va inaspri tonul, dar nu va majora dobanda 
de politica monetara  

456. EurActiv.ro: ONU: Consiliul Drepturilor Omului a recomandat 
suspendarea Libiei si o ancheta independenta  

457. Arabia Saudita: Intelectualii cer reforme politice si sociale. Analistii nu cred 
ca apelurile la proteste vor avea succes in regatul ultraconservator  

458. Ce stat sufera cel mai mult din cauza crizei din Libia si cu ce scenarii se 
opereaza in zona  

459. “Sfanta tinerete legionara” si Curtea Suprema a SUA (I)  
460. Raluca Turcan reclama la CNA emisiunea Realitatii TV "Bursa pariurilor"  
461. Subiectele Zilei: Ce ramane dupa o crima: In celula lui Mailat; Cum sa nu 

votezi la intamplare; De ce sunt pustii santierele de pe Autostrada Soarelui. 
Vezi explicatia  

462. VIDEO FOTOGALERIE Fetele lui Muammar Gaddafi  
463. Cazul copiilor tigani morti intr-un incendiu: Primarul Romei, Gianni 

Alemanno, acuzat de omor prin imprudenta  
464. MAE: Dosarul privind solicitarea de extradare a lui Nicolae Popa va ajunge 

la presedintele Indoneziei, pentru a fi semnat  
465. Obama: Suferinta si varsarea de sange din Libia sunt scandaloase si 

inacceptabile  
466. Obama: H. Clinton va merge la reuniunea ONU de vineri pentru a discuta 

situatia din Libia  
467. Sistemul de rivalitati tribale pe care Muammar Gaddafi si-a construit puterea 

este pe punctul de a se prabusi  
468. Angajatii romani ai Rompetrol din Libia sunt in siguranta 
469. Festivalul de film documentar One World Romania   are loc intre 16-21 

martie 2011  
470. Consiliul de Securitate al ONU se reuneste, marti, pentru a discuta situatia 

din Libia  
471. UPDATE Spatiul aerian deasupra capitalei Tripoli inchis partial. Statele 

europene pregatesc evacuarea cetatenilor din Libia  
472. AUDIO Ce spune deputatul PDL Mihail Boldea despre limitarea accesului la 

dosarele penale: Obiectivul meu a fost sa tai sursele jurnalistilor  
473. Camera Deputatilor: Comisia pentru drepturile omului solicita 

urgentarea Legii privind statutul minoritatilor nationale  
474. UPDATE Mai multe orase din Libia au cazut in mainile opozitiei, dupa ce 

armata s-a alaturat protestatarilor. Gadhafi ar putea fi in drum spre Venezuela 
- Londra  

475. Uniunea Europeana condamna represiunile impotriva manifestantilor din 
Libia  

476. Ultimul bilant al HRW: Peste 233 de morti in urma confruntarilor din 
Libia  
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477. VIDEO Libia, in pragul razboiului civil. Triburile anti Gaddafi ameninta cu 
oprirea exporturilor de petrol  

478. Catalin Predoiu: In urmatoarele luni vom prezenta un pachet de masuri 
ca urmare a hotararii pilot a CEDO impotriva Romaniei  

479. Guvernul canadian a fost victima unui atac cibernetic "fara precedent" 
provenit din China  

480. VIDEO Libia: Oponentii regimului Gaddafi cheama la noi proteste prin 
intermediul Facebook si Twitter  

481. Suspendarea unui site si libertatea de exprimare - intre ineptii si spammeri  
482. Sute de persoane, date disparute la Cairo  
483. Ruby, "nepoata lui Mubarak", ii poarta ghinion lui Berlusconi  
484. Romania-Rusia-Moldova (II): De ce e nevoie de ”reset” in relatiile 

Bucuresti-Kremlin?  
485. UPDATE Algeria: Circa 2.000 de protestatari au fortat baricada impusa de 

forte impresionante de ordine  
486. Presa in Diagonala: Avocatii lui Assange o cheama la Londra pe procuroarea 

suedeza; Germania acuza un suspect de legaturi cu Al Qaida; Autoritatile 
suedeze desfasoara simularea unei catastrofe nucleare; Rusia nu va mai trece 
la ora de iarna  

487. Teodor Baconschi: "Suntem, din prea multe puncte de vedere, exceptionali, 
in sensul prost al cuvantului"  

488. Motivarea judecatorilor in dosarul mitei de la Vama Siret: Lasarea acuzatilor 
in libertate ar crea un sentiment de temere si insecuritate in randul societatii 
civile  

489. Bancherii rasisti ar putea fi vinovati pentru criza creditelor subprime - oficial 
britanic  

490. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange incepe lupta impotriva extradarii sale  
491. Angajatul Google in Egipt, Wael Ghonim, risca sa fie torturat  
492. George W. Bush si-a anulat o vizita in Elvetia dupa ce organizatii pentru 

apararea drepturilor omului au cerut arestarea sa pentru tortura  
493. Istoria onoarei la romani: In Memoriam Vasile Paraschiv  
494. Subiectele Zilei: Primul tribunal misto: printul tiganilor isi face stabor 

american; Baronul drogurilor legale s-a lasat de "fumat" pentru ca il trada 
memoria; Arestarile din Vama Siret, copia actiunilor Ploiesti 2006 si Otopeni 
2007  

495. Presa in Diagonala: SUA: New-Yorkul interzice fumatul in parcuri si piete 
publice; Al-Jihad le cere egiptenilor sa continue lupta "impotriva faraonului 
si partidului sau putred"; Dunele de nisip de pe Marte nu sunt statice  

496. Libia: Autoritatile au eliberat 12 prizonieri politici  
497. Tiganii din Valcea anunta pichetarea sediului PNL si a biroului senatorial al 

lui Emilian Francu  
498. VIDEO Cine este Hosni Mubarak?  
499. LIVE VIDEO UPDATE Noi violente in Cairo. Declaratiile vicepresedintelui 

Suleiman: Egiptul a pierdut un miliard de dolari doar din turism. Continuarea 
starii de fapt reprezinta un dezastru  

500. WikiLeaks, propus la Premiul Nobel pentru Pace pe 2011  
501. VIDEO Senat: Raport favorabil pentru proiectul legii de inlocuire a 
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termenului de rom cu tigan  
502. Ministrul Teodor Baconschi participa la Varsovia la conferinta internationala 

a donatorilor pentru Belarus  
503. VIDEO UPDATE Cel putin un milion de oameni protesteaza pasnic in Egipt. 

Obama i-a cerut lui Mubarak sa nu mai candideze pentru un nou mandat  
504. Motivarea judecatorilor Tribunalului Arges in cazul arestarii presedintelui CJ 

Constantin Nicolescu. De ce il considera judecatorii pericol social. Vezi in 
text documentul integral  

505. Doar in Romania si Bulgaria se mai prescriu faptele de omor. Vezi in 
document proiectul de lege initiat de Macovei si Voinescu prin care se 
inlatura prescriptia  

506. Cine castiga, cine pierde si cum ramane cu democratia?  
507. China a cenzurat cuvantul "Egipt" pe site-urile de micro-blogging  
508. Ii mai tradam o tura? Un interviu cu un dizident egiptean despre dialogurile 

sale cu Bush, Havel, Hamas si Hezbollah + Update: ce bine iese America din 
Wikileaks  

509. FOTOGALERIE Tunisia, Algeria, Egipt, Yemen - careul de foc al revoltelor 
510. Presa in Diagonala: SUA: Fostul jurnalist Jay Carney este noul purtator de 

cuvant al Casei Albe; Belarus: Uniunea Europeana ii retrage viza 
presedintelui Lukasenco; Nelson Mandela este "foarte bolnav", dar "nu este 
in pericol de moarte"  

511. Divulgarea surselor jurnalistice, limitata la "motive de interes vital" - 
Consiliul Europei  

512. Mihail Hodorkovski ar putea face fata unui al treilea proces penal  
513. Premiera mondiala. Mexicul introduce de luni sistemul de scanare a irisului 

pe buletin  
514. Scriitorul de discursuri  
515. Taoukif Ben Brik, jurnalist cenzurat si incarcerat in regimul Ben Ali, va 

candida la functia de presedinte al Tunisiei  
516. De meserie asistat social  
517. Hu Jintao: China nu cauta sa domine din punct de vedere militar  
518. Mihail Gorbaciov considera prematura ingroparea ramasitelor lui Vladimir 

Ilici Lenin  
519. Evaluarea directivei privind pastrarea datelor de trafic informational  
520. Tunisia ancheteaza activele fostului presedinte Ben Ali si ale familiei sale  
521. Barack Obama si Hu Jintao au cinat impreuna la Casa Alba  
522. VIDEO Cum este vazuta Intalnirea Hu-Obama in Est si Vest  
523. Iranul a suspendat sentinta cu moartea pentru Sakineh Mohammadi Ashtiani. 

Femeia va face 10 ani de inchisoare  
524. CEDO a condamnat Romania in 2010 la plata a 3,6 milioane euro 

pentru incalcarea dreptului la proprietate  
525. Inaltul Comisar pentru Minoritati Nationale al OSCE vine, pentru doua zile, 

la Bucuresti  
526. Zein al-Abidin Ben Ali, primul lider al unei tari arabe inlaturat de la putere la 

presiunea protestelor de strada. Tunisia, de la regim autoritar la Revolutia 
Iasomiei  

527. In Memoriam Jiri Dienstbier: Conceptul disident al libertatii  
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528. UPDATE Protestele violente continua in capitala Tunisiei - Presedintele Ben 
Ali dizolva parlamentul si demite guvernul  

529. Presa in Diagonala: Lumea a devenit mai putin libera in 2010, conform unui 
raport Freedom House; Bilantul razboiului anti-droguri din Mexic: 34.000 de 
morti in patru ani; Beatificarea papei Ioan Paul al II-lea ar putea fi anuntata 
vineri  

530. Ion Alexandru Tiriac: Am dat statul in judecata pentru incalcarea drepturilor 
fundamentale. Banii din despagubiri vor fi folositi in scop umanitar  

531. Soldatii nord-coreeni au ucis cinci refugiati dupa ce i-au urmarit pe teritoriul 
Chinei  

532. Ministrul Justitiei a transmis o scrisoare omologului din Argentina privind 
decesul suspect in penitenciar al unui cetatean roman  

533. Presa franceza: 500 de romani lucreaza la santierul super-reactorului EPR. 
Cazati in "cocioabe", muncesc 10-15 ore pe zi pentru 250 de euro pe luna  

534. Armata israeliana a ucis din greseala un batran de 67 de ani, in timp ce 
incerca sa aresteze cinci militanti Hamas  

535. Convertiri  
536. VIDEO "Concertul" lui Radu Mihaileanu, inclus in topul celor mai bune 

filme "spirituale" din 2010  
537. Saul Landau, cineast castigator al premiului Emmy: America a avut sansa ei, 

insa a dat-o in bara (3 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 6.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  Subiectele Zilei: Regele Mihai, cea mai mare cota de incredere in randul 
romanilor; Comoara Bisericii: 100 milioane de euro ascunsi in padurile 
Sucevei; "Evele" dictatorilor si tristetea lor (30 decembrie 2011) 

2.  Subiectele Zilei: Codul Rutier vine cu sanctiuni drastice pentru beizadele si 
teribilistii soselelor; "Nemuritorul" Sergiu Nicolaescu isi para colegii lui 
Nicolae Ceausescu; Fata nevazuta a funeraliilor lui Havel  

3.  De la Eva Peron la Elena Ceausescu: Nicolae Ceausescu se intalneste cu Juan 
Domingo Peron  

4.  Subiectele zilei: Cum va arata lumea peste 20 de ani; Cum se imparteau 
functiile la Revolutie: un taximetrist a cerut sa fie ambasador; Cum reduce 
"scurtatura lui Mos Craciun" timpul de zbor catre destinatii exotice cu pana 
la 50%  

5.  Un parlamentar britanic a fost demis dupa ce a participat la o petrecere "a 
burlacilor" cu tematica nazista, unde ar fi platit pentru ca un invitat sa se 
imbrace in ofiter SS  

6.  Mituri in jurul lui Hitler 
7.  Revenirea Maurului? Marxisme imaginare si dezastre istorice reale  
8.  VIDEO Barack Obama, acuzat de republicani de slabiciune privind 

securitatea nationala: "Intrebati-l pe Bin Laden"  
9.  Documente inedite dezvaluie ca Vaticanul, Spania si fosti nazisti germani au 
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vrut sa creeze o armata care sa lupte impotriva Rusiei comuniste  
10.  Despre Stat si Natiune: Raspuns lui Dan Tapalaga  
11.  Cartea Saptamanii: Gulag. O istorie. Anne Applebaum: “Gasesc ca Rusia 

este un loc foarte trist acum”  
12.  Tehnica suspendarii, varianta Nastase  
13.  Jurnalul Annei Frank - varianta definitiva  
14.  Avocatul Lenin, sistemul totalitar si distrugerea legalitatii  
15.  PIB-ul Romaniei, 1990 - 2011. Doua decenii de impliniri marete  
16.  Regele Mihai I la 90 de ani  
17.  Demonologie, resentiment si comunism  
18.  Subiectele Zilei: Sorin Ovidiu Vintu: "Nu stiam la vremea aceea ca domnul 

acela este pus de SRI sa dinamiteze Realitatea"; Trupele rusesti de la 
frontiera Romaniei nu ameninta NATO; Serghei Mizil: "Elena Ceausescu n-a 
fost curva"; Tomis, orasul ingropat al romanilor  

19.  Subiectele Zilei: Catastrofa de contract dintre sindicat si Nokia. Muncitorii se 
aleg cu praful de pe toba; Care sunt cei mai bine platiti medici din Romania; 
Povestea filantropului Pazvante din Tecuci, golanul "pocait"  

20.  Hugo Boss, in slujba nazistilor  
21.  Business Report: Declaratie socanta: America are nevoie de bani cat pentru 

un razboi; Eoliana SF lansata in Romania. Leviteaza magnetic si merge 
aproape fara vant; Ce multinationale au mai parasit Romania; Cum iese 
Grecia din criza: se vinde Germaniei; Tara in care electricitatea este gratis  

22.  VIDEO Cronica de film: "Melancholia" si voluptatea sfarsitului  
23.  Faze Tari: Doua lesbiene au fost date afara din avion pentru ca s-au 

sarutat; Pitipoanca absoluta! Ce se intampla cand operatiile estetice dau 
gres; Ultima data cand Germania a luat masuri de austeritate, a venit 
Hitler la putere; Asta, da, sport extrem! Este incredibil cum acesti 
oameni zboara ca pasarile  

24.  Walther Rauff, colonelul SS care a creat camerele de gazare mobile, a fost 
angajat de serviciul german de spionaj dupa razboi  

25.  Amsterdam: Cadirea unui tribunal a fost afectata de o explozie  
26.  Razboiul împotriva terorismului – Cimitirul imperiilor  
27.  VIDEO ARHIVA John Galliano, gasit vinovat de proferare de insulte cu 

caracter antisemit. Designerul a fost amendat cu 6.000 de euro  
28.  VIDEO S-a pierdut si anul acesta un prototip de iPhone? - Speculatii, glume, 

ghinion sau o farsa bine gandita  
29.  Faze Tari: S-au "inventat" vacutele pitice; Un politist... la datorie! Sex 

salbatic pe capota masinii, sub privirile unui animalut curios; Parodie: 
Hitler se infurie cand aude ca Apple a pierdut prototipul de iPhone 5 
intr-un bar  

30.  Sa traiesti un cutremur la Washington: Primele impresii  
31.  Subiectele Zilei: Cum sa devii sclav intr-o fabrica de ciocolata din SUA; 

Rusia vrea sa uneasca Eurasia cu America printr-un tunel; Ucigasul Rimaru: 
Am avut relatii intime doar cu forta!  

32.  Fraternizarea Hitler-Stalin: Cum, cand si de ce se aliaza monstrii 
totalitari  

33.  Subiectele Zilei: Rusii ne-au dat papirusul dar pastreaza inca 91 de tone de 
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aur din Tezaurul Romaniei; Accidentele produse de nebunii soselelor, un 
mod legal de a omori oameni; Un an exceptional pentru agricultura: A cui 
este in realitate productia-record de grau a Romaniei; Cum si-a facut 
Ceausescu "facultatea"  

34.  Continuitate istorica: guvern economic european  
35.  Subiectele Zilei: Un miliardar excentric isi face o tara in largul Pacificului 

care va fi guvernata dupa principiile libertarianismului; Urmasii Ceausestilor 
stau si azi in vila de la stat; Cum era la "Spiru" in urma cu 45 de ani  

36.  Faze Tari: Un miliardar le cere autoritatilor americane sa-i mareasca 
taxele; Ce se mai vinde pe eBay? Aer din Australia; Vulcanul Etna 
erupe, turistii se bronzeaza; Spionii englezi voiau sa ii dea lui Hitler 
hormoni feminini; N-o sa ghicesti pentru ce protesteaza aceasta mireasa 
goala  

37.  Sportiv atipic/ Javi Poves (24 de ani) s-a retras din activitate: Fotbalul 
profesionist inseamna doar bani, este putred. Nu vreau sa ma prostituez  

38.  Faze tari: O pisica a supravietuit unui ciclu de o ora in masina de spalat; 
Chef cu lautari intre blocuri, intr-un cartier din Cluj; Pisicuta Kitler nu 
isi gaseste adapost din cauza ca seamana cu Hitler; Gigi Becali scoate 
diavolul din casa lui Dinamo; Au prins un monstru de 31 kg, in spatele 
blocului  

39.  SUA: Comentatorul conservator Glenn Beck, criticat dupa ce a comparat 
victimele de pe insula Utoya cu Tineretul Hitlerist  

40.  Problemele mostenirii naziste  
41.  Mormantul lui Rudolf Hess, adjunctul lui Hitler, a fost distrus, 

ramasitele incinerate  
42.  Faze Tari: Cea mai mare colectie de penisuri, intr-un muzeu din 

Islanda; Un hot a ajuns la spital dopat cu Viagra si abuzat sexual; 
Mirosul sosetelor murdare ajuta la vindecarea malariei; A facut o rochie 
de mireasa din hartie igienica; Hitler, cel mai mare falsificator de bani 
din istorie  

43.  Rubino Salmoni: Cred ca pot spune ca am ruinat planul lui Hitler in 
ceea ce ma priveste  

44.  Faze Tari: VIDEO Doua fotomodele s-au luat la bataie pe podium la o 
prezentare de moda; Cum arata gonflabila lui Hitler; Ce stie sa faca 
limba care valoreaza 5,5 milioane de euro  

45.  Orasul natal al lui Adolf Hitler i-a retras acestuia titlul de cetatean de 
onoare  

46.  Istoricul Stephane Courtois lanseaza volumul Comunism si totalitarism la 
Bucuresti  

47.  Faze Tari: Osama bin Laden catre liceeni romani: "Daca nu scoteam de un 
cinci ma detonam singur!"; Hamburgerul de 1.375.000 de calorii; Primul 
tatuaj interactiv din lume; De la 115 kg a ajuns Miss 

48.  Clipul zilei: Hitler si BAC-ul la romani  
49.  Politic Show: Patriciu vrea ca Melescanu sa conduca opozitia din PNL; Ion 

Iliescu: Iesirea lui Basescu despre Ion Antonescu - inadmisibila, 
descalificanta, compromite tara; Ponta: Trebuie sa avem o coordonare buna 
cu PNL si Oprescu; Membrii PDL, instruiti ce sa spuna la TV  
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50.  VIDEO Victor Ponta: Traian Basescu s-a comportat ca un aliat al Germaniei 
naziste. Imi doresc un sef al statului mult mai responsabil  

51.  Senatorul PDL Radu F. Alexandru i-a trimis o scrisoare deschisa 
presedintelui Traian Basescu: "Opiniile Dumneavoastra despre Istoria 
moderna a Romaniei sunt incalificabile si impardonabile, probe ale unei 
ignorante ce va descalifica"  

52.  Teodor Baconschi: the abdication of King Michael needs to be treated as a 
tragic episode in our history  

53.  Cand presedintele Basescu se joaca de-a maresalul Antonescu  
54.  VIDEO Teodor Baconschi: Actul de abdicare al Regelui Mihai trebuie tratat 

ca un episod tragic din istoria noastra  
55.  INTERVIU Dan Sperber: Stiinta nu ne spune ce este binele si ce este raul, 

dar stiinta ne poate ajuta sa ajungem mai aproape de libertate si dreptate  
56.  Crin Antonescu: Daca nu ne aparam tara, ne-o vand si ne-o impart oameni 

iresponsabili. Trebuie sa reactionam, mai intai prin masive proteste pasnice  
57.  VIDEO John Galliano a dat vina pe "tripla dependenta" pentru abuzul din 

februarie: "Toata viata mea am combatut intoleranta si discriminarea"  
58.  Secretele spionajului rus din al Doilea Razboi Mondial: ce "aiureli" ii 

prezentau spionii lui Stalin despre armata lui Hitler 
59.  John Galliano va fi judecat azi la Paris pentru proferarea de insulte cu 

caracter antisemit  
60.  Designerul John Galliano va fi judecat miercuri la Paris pentru insulte cu 

caracter antisemit . Apararea va invoca dependenta de alcool si medicamente 
61.  Subiectele Zilei: Un CAP nedesfiintat la revolutie acum face super-profit si 

da tractoristilor lefuri de 2300 euro; Concurenta la bursa zilierilor din centrul 
Capitalei: 20 pe un loc; Noua harta economica a Romaniei. Salariile, PIB-ul 
si productivitatea pe cele 8 regiuni; Cum a intrat Romania in razboiul din Est 

62.  Atac la adresa euro si polemica pe tema lui Hitler, la Parlamentul 
European  

63.  O scrisoare din 1919 contine primele referiri ale lui Adolf Hilter la 
"eliminarea" evreilor. Centrul Simon Wiesenthal: Unul dintre cele mai 
importante documente ale celui de-al Treilea Reich  

64.  Spiegel: Romanii si bulgarii devin "grupul cu probleme" din Germania  
65.  Dan Voiculescu despre revizuirea Constitutiei: In 1945 si Adolf Hitler 

facea planuri pentru a recuceri Europa  
66.  INTERVIU Regizorul Radu Afrim: Zappingul e inutil! Oricat ai schimba 

canalul, tot peste idioti dai  
67.  Papa Benedict al XVI-lea, intr-o declaratie rara despre nazism: O perioada 

intunecata  
68.  Regele Mihai, pentru o revista rusa: Hitler m-a detestat mereu. 

Antonescu nu m-a respectat si m-a ignorat  
69.  Aventurier, demagog si sociopat: Arestarea generalului Mladici  
70.  Subiectele Zilei: "Iliescu nu mai poate dormi linistit". Crimele Revolutiei nu 

se prescriu; Ce se intampla cu Romania daca "va pica" Grecia. Seful 
ministrilor de Finante din UE: FMI nu mai da bani Greciei; Cum a fost 
distrusa perla turismului interbelic; 46 de kilometri despart haul crizei de 
bunastare  
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71.  Studiu: Nazistii au instruit cainii sa vorbeasca si sa scrie pentru a castiga cel 
de-al Doilea Razboi Mondial  

72.  INTERVIU Regizorul Radu Mihaileanu: "In toate satele arabe, 90% dintre 
haine sunt chinezesti. La munte, oamenii nu au electricitate, dar au imitatii de 
crocs in picioare"  

73.  VIDEO "La piel que habito" de Almodovar - un film bun, dar nu rupt din 
soare. Si controverse despre calitatea primului film despre ascensiunea lui 
Nicolas Sarkozy  

74.  VIDEO Lars Von Trier, persona non grata la festivalul de film de la 
Cannes, dupa ce si-a declarat "simpatia" fata de Adolf Hitler 

75.  VIDEO Regizorul Lars von Trier socheaza la Cannes, facand glume 
despre Hitler, nazism si evrei  

76.  Presa in Diagonala: Au fost descoperite documentele de imigrare ale lui 
Albert Einstein; Iranul este deschis pentru discutii cu marile puteri; Peste 
100.000 de postere cu Osama bin Laden au fost vandute in Pakistan dupa 
moartea acestuia  

77.  VIDEO Cronica de film "Manusi rosii": o abordare prea cuminte a unui 
subiect inedit - colaborarea cu Securitatea  

78.  EurActiv.ro: Un grup de studenti la Geografie ar fi gasit inaintea CIA 
ascunzatoarea lui ben Laden  

79.  UPDATE Drudge Report: Obama si-a dat acordul ca SUA sa publice imagini 
cu cadavrul lui Osama bin Laden  

80.  Numar special Time: " Crucea Rosie " - pentru marii dusmani ai SUA. 
De la Hitler la ben Laden  

81.  Hostis humani generis: Lichidarea lui Osama bin Laden  
82.  Un documentar-maraton care isi propune sa elucideze misterul mortii 

lui Adolf Hitler, difuzat de o televiziune germana  
83.  Faze Tari: Hitler a ordonat crearea unor farfurii zburatoare pentru a 

ataca Londra si New York-ul; Un terorist s-a castrat singur, ca sa nu fie 
atras de femei in misiunile lui; A fost arestata in timp ce-i angaja tatalui 
de 80 de ani o prostituata; A aparut pizza William si Kate. Vezi cat 
costa! 

84.  VIDEO Shlomo Ben Ami, fost ministru de Externe al Israelului: “Occidentul 
a gresit si greseste atunci cand nu negociaza cu partidele islamiste”  

85.  FBI a anchetat posibilitatea ca Adolf Hitler sa-si fi inscenat sinuciderea 
in 1945 - note secrete declasificate  

86.  Faze Tari: S-a decoperit primul homosexual: a trait acum 5.000 de ani; Da 
5.000 $ ca sa faca nevasta sex cu el; Risca sa ajunga la inchisoare pentru ca a 
preparat o prajitura nazista; Concediata pentru ca si-a comparat salariul cu 
cel al sefului pe Facebook  

87.  Faze Tari: S-a tatuat toata, si-a pus colti de vampir si coarne pentru a atinge 
nemurirea; Oribil, socant, gretos! In Scotia a plouat cu rame; 50 de oameni s-
au chinuit sa scoata o broasca testoasa de 200 kg si 100 de ani dintr-un lac; 
Sta in cel mai mic apartament din lume  

88.  Noi perspective asupra originii si evolutiei totalitarismului, in volumul 
Comunism si totalitarism de Stephane Courtois  

89.  Andrei Ujica, despre deviza "amuzati-va!" a lui Napoleon al III-lea: Noi 
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traim inca in societatea amuzamentului. Berlusconi, Sarkozy si cei de pe la 
noi sunt descendenti, in varianta televizoarelor "trash", ai lui Napoleon al III-
lea  

90.  UPDATE Doua puternice explozii au zguduit Tripoli. Gaddafi: Opriti 
ofensiva voastra barbara si nedreapta impotriva Libiei. Conferinta de la 
Londra: Gaddafi trebuie sa paraseasca tara. Obama nu exclude inarmarea 
rebelilor  

91.  Hybris si ideologie: Ascensiunea si caderea lui Adrian Severin 
92.  Subiectele Zilei: Operatia Oprescu pe buget. Erori grave in proiectul de buget 

al Capitalei pe 2011; Libia: lider al rebelilor, scolit la Bucuresti; Interviu cu 
seful Google Romania: "La noi, pierdem foarte multa energie in a dezbate in 
public problemele in loc sa ne focalizam pe ce avem de facut si sa o facem 
bine"; "Invingatorul" cu HIV: "Sunt mai dezbracat ca la inceput"  

93.  …Romania caldicic-scuipata  
94.  Politic Show: Dan Nica: Foarte probabil, prim-ministrul Emil Boc isi va da 

demisia saptamana viitoare; Pana unde merge USL pentru voturi; Cezar 
Preda: PDL are nevoie de o schimbare la varf; Reformistii din PDL ar merge 
pe mana lui Emil Boc la congres  

95.  Vadimizarea lui Ponta si Antonescu  
96.  Presa in Diagonala: Merkel nu recunoaste Consiliul National Libian: 

"Noi nu recunoastem un guvern, recunoastem un stat!";  Un album 
personal al sotiei lui Hitler a fost facut public; SUA: Prima executie cu o 
singura doza de anestezic de uz veterinar  

97.  Un album personal al sotiei lui Hitler a fost facut public  
98.  VIDEO Regizorul Cristi Puiu: "Am ales sa joc pentru ca Madame Bovary 

c'est moi trebuia sa capete corp"  
99.  Evaporarea noimelor: Andrei Plesu despre “dictatura lui Basescu”  

100.  VIDEO John Galliano, concediat de Dior din cauza filmuletului in care 
afirma "Il iubesc pe Hitler"  

101.  VIDEO Anchetatorii vor sa evalueze credibilitatea declaratiilor in 
scandalul Galliano, care potrivit unui video, ar fi afirmat: Il iubesc pe 
Hitler 

102.  Concertul   
103.  Anti-melancoliile d-lui Patriciu: Deturnari semantice si erori istorice  
104.  "Nu sunt zei, sunt maimute": Uzurparea lui Adam Michnik (2) 
105.  "Nu sunt zei, sunt maimute": Uzurparea lui Adam Michnik (1) 
106.  Ion Iliescu: Uniunea PSD-PNL, ca alianta dintre SUA si URSS 

impotriva Germaniei lui Hitler  
107.  Bufonul Celine, mascariciul Sartre  
108.  Un bufon numit Celine  
109.  Sufletul rau sau despre resentiment, esec si neputinta  
110.  Presa in Diagonala: Avocatii lui Assange o cheama la Londra pe procuroarea 

suedeza; Germania acuza un suspect de legaturi cu Al Qaida; Autoritatile 
suedeze desfasoara simularea unei catastrofe nucleare; Rusia nu va mai trece 
la ora de iarna  

111.  VIDEO Cronica de film:"Discursul regelui"- monarhia britanica se 
democratizeaza prin cinema  
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112.  Hitler, Stalin si Ceausescu la o partida de carti  
113.  Presa in Diagonala: Franta a suspendat vanzarile de arme catre Egipt; Pagina 

web a guvernului italian a fost blocata de hackerii anti-Berlusconi; Papa 
Benedict spera ca Egiptul sa-si regaseasca linistea si climatul de convietuire 
pasnica; In Germania exista un sat neo-nazist  

114.  In Germania exista un sat neo-nazist  
115.  Manifestatii pasnice in cea de-a 13-a zi de proteste in Egipt. Vicepresedintele 

Omar Suleiman refuza sa preia conducerea tarii in locul lui Mubarak, 
varianta sustinuta de Fratia Musulmana  

116.  Subiectele Zilei: Povestea romanilor care traiesc visul chinezesc: marturisiri 
din interiorul celei mai eficiente organizatii din lume; De ce asfaltatorii nostri 
sunt mai bogati decat ai lor; Muntele de aur al Romaniei se vinde piatra cu 
piatra  

117.  Secolul monstrilor: Patima distrugerii si nihilismul demonic  
118.  Dictatorul Basescu  
119.  VIDEO Vadim Tudor, dupa ce a fost audiat la Parchet: Nu credeam sa se 

ajunga in Romania mileniului 3 la un regim nazist, mai rau decat Pol Pot  
120.  AUDIO Andrei Marga: Toata discutia din jurul lui Dan Voiculescu trebuie 

pusa la frigider. Cine ne da garantia ca un partid mic cum e PC-ul nu devine, 
in cateva luni, un partid marisor?  

121.  Documente: Stapanul finlandez al unui caine care il imita pe Adolf 
Hitler a fost haituit de Guvernul nazist  

122.  Katyn, Dostoievski si Diavolul in carne si oase (Un dialog cu H.-R. 
Patapievici)  
Barbarie, poezie, salvare (2 ianuarie 2011) 123.  

 
 
Anexa 2. Tabel 6.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

Dirijorul si compozitorul Sabin Pautza pe scena Salii Radio  (10 noiembrie 
2011) 

1.  

2.  Regizorul Michael Moore: Doar pentru ca sunt bogat nu inseamna ca nu pot 
protesta impotriva bancilor  

3.  Presa in Diagonala: Egipt: Mohamed ElBaradei solicita un plan clar de 
tranzitie; SUA solicita Agentiei pentru Energie Atomica mai multe detalii 
despre programul nuclear iranian; Oamenii de stiinta rusi se alatura misiunii 
europene ExoMars  

4.  Steve Wozniak, co-fondator Apple: E ca atunci cand a murit John Lennon 
sau John F. Kennedy. Steve Jobs si-a depasit toate limitele  

5.  The names of America  
6.  Numele Americii  
7.  VIDEO Cronica de film. "X-Men: Cei dintai", dar nu si cei mai buni  
8.  Petrol, frontiera finala. Vezi cat consuma o tara intr-un an, cine si cat 

produce si cum a evoluat in ultimii 40 de ani consumul si productia  
9.  Ambasada Statelor Unite si Centrul Cultural American vor fi inchise, luni, cu 
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ocazia sarbatorii nationale in onoarea lui Martin Luther King 
10.  US Embassy to Bucharest closed on Monday January 17th  

Ambasada SUA va fi inchisa luni, 17 ianuarie  (14 ianuarie 2011) 11.  
 
 
Anexa 2. Tabel 6.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  Presa in Diagonala: Casa lui Nelson Mandela supravegheata de camere video 
in asteptarea decesului; Rusia va livra Indiei primul submarin nuclear; 
Japonia: S-a reusit oprirea la rece a centralei nucleare de la Fukushima (17 
decembrie 2011) 

2.  VIDEO Morgan Freeman: Obama a agravat rasismul in SUA; Miscarea Tea 
Party face orice pentru a 'il da la o parte pe negrul asta de la Casa Alba'  

3.  Assange contesta la Londra decizia de extradare in Suedia  
4.  Barack si Michelle Obama, in vizita la Palatul Buckingham; cei doi s-au 

intalnit cu Printul William si Kate Middleton  
5.  Care sunt favoritii la preluarea functiei de director general al FMI, dupa 

demisia lui Dominique Strauss-Kahn  
6.  Presa in Diagonala: Au fost descoperite documentele de imigrare ale lui 

Albert Einstein; Iranul este deschis pentru discutii cu marile puteri; Peste 
100.000 de postere cu Osama bin Laden au fost vandute in Pakistan dupa 
moartea acestuia  

7.  Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a fost premiat pentru pace  
8.  Barack Obama va tine un discurs in premiera la Parlamentul britanic 
9.  NY Times: Cum sa pierzi o tara cu gratie  
10.  Presa in Diagonala: Un film documentar despre Hodorkovsky la Festivalul 

de Film de la Berlin; Nelson Mandela se recupereaza bine, insa numarul 
mare de vizitatori ii ingrijoreaza pe medici; Haiti incurajeaza revenirea in 
tara a fostului presedinte Jean-Bertrand Aristide  

11.  Nelson Mandela se recupereaza bine, insa numarul mare de vizitatori ii 
ingrijoreaza pe medici  

12.  Nelson Mandela va fi externat; starea sa este buna  
13.  Presa in Diagonala: SUA: Fostul jurnalist Jay Carney este noul purtator de 

cuvant al Casei Albe; Belarus: Uniunea Europeana ii retrage viza 
presedintelui Lukasenco; Nelson Mandela este "foarte bolnav", dar "nu este 
in pericol de moarte"  

14.  Nelson Mandela este "foarte bolnav", dar "nu este in pericol de moarte"  
15.  Presa in Diagonala: Guvernul irlandez se afla in pragul colapsului; Ministrul 

italian al Culturii a supravietuit votului de neincredere din Parlament; 
Oamenii de stiinta incerca sa afle motivul topirii gheturilor arctice  

16.  Presa in Diagonala: Discursul Presedintelui Obama adresat Congresului - 
Din seria "Stiai ca...?; Polonia ia atitudine impotriva represiunii din Belarus; 
Najib Mikati a fost numit premier al Libanului cu sustinerea Hezbollah  

17.  Discursul Presedintelui Obama adresat Congresului - Din seria "Stiai ca...?" 
(26 ianuarie 2011) 
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Anexa 2. Tabel 6.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

1.  Declaratiile celebre facute de Vladimir Putin, fostul si viitorul presedinte al 
Rusiei (24 septembrie 2011) 

2.  VIDEO India: Un militant anticoruptie, Anna Hazare, si-a intrerupt greva 
foamei, dupa ce a fortat parlamentul sa-i accepte solicitarile  

3.  Fetisismul retelelor sociale in tara copiilor rasfatati  
4.  (P) Discovery Channel prezinta: Pasiune pentru anduranta  
5.  VIDEO Un celebru maestru yogin, Swami Ramdev, ameninta ca intra in 

greva foamei, daca guvernul indian nu introduce pedeapsa cu moartea pentru 
coruptie  

6.  Subiectele Zilei: Tarul Putin - mana de fier a Rusiei, spaima Occidentului, 
comunist, dictator; Boala lui Teo: din rau in mai rau; Cum fac ungurii 
reforma. Vezi ce lectii putem invata de la ei; PDL a trantit tezele lui 
Macovei. Traducerea situatiei: "Cineva arunca o piatra, tot partidul s-a 
scufundat s-o caute si acum suntem toti plini de rahat" (5 martie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 6.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

1.  Subiectele Zilei: Codul Rutier vine cu sanctiuni drastice pentru beizadele si 
teribilistii soselelor; "Nemuritorul" Sergiu Nicolaescu isi para colegii lui 
Nicolae Ceausescu; Fata nevazuta a funeraliilor lui Havel (27 decembrie 
2011) 

2.  Lectia lui Havel: Despre sentimentul oceanic si revolutia existentiala  
3.  Emil Constantinescu participa la funeraliile lui Vaclav Havel, la invitatia 

presedintelui Traian Basescu  
4.  VIDEO UPDATE Vaclav Havel, condus pe ultimul drum. Numeroase 

personalitati din afara tarii au participat la ceremonie  
5.  Politic Show: Vicepresedintele CJ Ilfov si primarii din Snagov si Jilava, 

arestati. Vezi declaratia lui Musat, in exclusivitate; Hrebenciuc: Guvernul va 
cadea in martie, e o previziune; Traseu de politician: demis ca prefect PSD, 
numit subprefect UNPR  

6.  VIDEO ARHIVA 22 decembrie - 22 de ani de la fuga sotilor Ceausescu si 
anuntul revolutionarilor la TVR: Am invins!  

7.  Despre puterea ideilor: Scrisoare de la un student american  
8.  Presedintele Basescu va participa vineri la funeraliile fostului lider ceh 

Vaclav Havel 
9.  Respect 89  
10.  FOTOGALERIE Doliu in Cehia: Zeci de mii de persoane au mers alaturi de 

cortegiul funerar al lui Vaclav Havel; sicriul va fi depus pana vineri la Castel 
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11.  Subiectele Zilei: RA-APPS, in cardasie cu chiriasii rau-platnici din lumea 
buna; Loviturile Securitatii care i-au fost fatale lui Ceausescu; Investitie de 
34 milioane de euro intr-o statiune cu 100 de locuri de cazare  

12.  AUDIO VIDEO Cum explica Gabriel Liiceanu absenta unui Havel la romani 
si de ce n-a fost dizident inainte de 89. Despre Ion Iliescu: A fost emanatia 
unui popor idiotizat de propaganda  

13.  Traian Basescu a semnat in cartea de condoleante deschisa la Ambasada 
Cehiei: Noi, cei din Europa de Est, ii datoram mult lui Vaclav Havel 

14.  Despărţirea de Havel  
15.  Subiectele Zilei: Sever Voinescu: "Deficitul trebuie interzis, precum alcoolul 

copiilor"; Fostul director al Radiodifuziunii Tudor Catineanu: Partidul ma 
poate rade, dar nu ma poate barbieri; Harta celor 85 de puncte mortale de pe 
DN 1. Cati oameni au murit pe cea mai lunga sosea din Romania; Adevarul 
despre arma nucleara si banca mondiala din Romania  

16.  Politic Show: PSD face publica o lista cu directorii de companii care 
"cotizeaza" la PDL. Reactia PDL: Pesedistii vad "martieni"; Theodor 
Stolojan, despre o eventuala remaniere: E tarziu deja; CTP si Iliescu, disputa 
istorica la catafalcul lui Havel; Cine castiga din comasarea alegerilor  

17.  Presa in Diagonala: Presa internationala despre Vaclav Havel: "S-a stins un 
lider moral de neinlocuit"; Reactia liderilor occidentali dupa moartea lui 
Vaclav Havel: "Erou al libertatii si democratiei"; Presedintele sirian ar putea 
semna curand protocolul Ligii Arabe; Israelul elibereaza inca 550 de 
prizonieri palestinieni  

18.  Presa in Diagonala: Reactia liderilor occidentali dupa moartea lui Vaclav 
Havel 

19.  Presa internationala despre Vaclav Havel: "S-a stins un lider moral de 
neinlocuit"  

20.  Vaclav Havel ar putea fi inmormantat vineri  
21.  Semnificatiile personalitatii lui Vaclav Havel pentru Romania. Filozoful 

Gabriel Liiceanu: Nu e de ajuns sa ai un Havel, iti mai trebuie si un popor 
pentru el  

22.  Traian Basescu: Odata cu Vaclav Havel s-a stins o mare constiinta a timpului 
nostru  

23.  Lech Walesa: Vocea lui Vaclav Havel va lipsi Europei  
24.  Sfarsitul tacerii: Raportul Final si viitorul democratic al Romaniei (In 

Memoriam Vaclav Havel)  
25.  Ambasada Cehiei la Bucuresti deschide luni o carte de condoleante in 

memoria lui Vaclav Havel 
26.  FOTOGALERIE Vaclav Havel, eroul "Revolutiei de catifea"  
27.  VIDEO ARHIVA Vaclav Havel a incetat din viata la varsta de 75 de ani  
28.  Subiectele Zilei: Silviu Prigoana. Destin schiop de miliardar; Emil 

Constantinescu, fost presedinte al Romaniei: "Lech Walesa, Vaclav Havel si 
cu mine - Emil"; Angajatii-cersetori ai lui Gigi Becali; Jigniri incredibile: 
"Fac un macel"- hit rasist impotriva romanilor din Italia; Criminalii in serie 
din Romania  

29.  Andrei Plesu: Cioran are o anumita frivolitate a dezastrului / Gabriel 
Liiceanu: Splendoarea lui Cioran este ca a scris o melodie pe care pana 
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atunci nu o scrisese nimeni  
30.  Cartea Faţă către faţă. Întâlniri şi portrete, de Andrei Plesu lansata joi la 

Librăria Humanitas Kretzulescu  
31.  Andrei Plesu isi lanseaza joi volumul "Fata catre fata. Intalniri si portrete"  
32.  Ce putem vedea saptamana aceasta in Bucuresti  
33.  Un mare cetatean al Republicii Literelor: Tony Judt si utopia Europei 

Centrale  
34.  Incredere si consecventa: Traian Basescu la Washington  
35.  Vaclav Havel si Dalai Lama someaza UE sa solicite eliberarea Iuliei 

Timosenko  
36.  Naufragiul utopiei si lumea de dupa leninism  
37.  Despre comunism: Mesianism revolutionar si resentiment social  
38.  Ambasadorul Rusiei la Berlin critica anularea acordarii premiului Quadriga 

lui Vladimir Putin: E o situatie deplasata  
39.  Vladimir Putin nu va mai primi premiul Quadriga, dupa ce Vaclav Havel a 

avertizat ca renunta la trofeul primit in 2009  
40.  Polemica in Germania, dupa decizia de a-i oferi lui Vladimir Putin un 

prestigios premiu politic  
41.  La mulți ani, Aung San Suu Kyi! Un semn de solidaritate și un film la 

Centrul Ceh. Diseară 
42.  Ratio vivendi si ratio moriendi: Din nou despre mitul politic anti-american  
43.  Hybris si ideologie: Ascensiunea si caderea lui Adrian Severin  
44.  Dumnezeu si Mamona: Crin Antonescu, "Felix" si Declaratia de la Praga  
45.  Ana Blandiana: Am fost convinsa ca toti sunt cu mine, ca Ceausescu si ai lui 

sunt rai, ca noi nu suntem decat victime. Dupa '89 am descoperit ca, deoarece 
inainte taceam, de fapt nu ne cunosteam  

46.  Fostul presedinte ceh Vaclav Havel, internat in spital din cauza unor 
probleme respiratorii  

47.  Andrei Plesu despre "gandirea de meci" a romanilor: Rapidisti cu stelisti, 
basescisti cu pontisti si cu antonescisti. Lumea noastra arata ca un stadion 
fara arbitri  

48.  Festivalul de film documentar One World Romania   are loc intre 16-21 
martie 2011  

49.  La rascruce: Aligica sau Ghinea? (sau despre paradoxul pragmatismului II)  
50.  "Nu sunt zei, sunt maimute": Uzurparea lui Adam Michnik  
51.  Puncte nevralgice: Despre cunoasterea, evaluarea si condamnarea 

comunismului  
52.  Michnik: Generalizarea anticomunista e inacceptabila  
53.  Corespondenta speciala: Berlinala in 3D; Vaclav Havel si Lars Von Trier in 

Market; Kristina Cepraga in Berlinale Special; Werner Herzog da un rateu in 
mai multe dimensiuni  

54.  Fantasme politice si fanatisme intelectuale: Kolakowski despre Sartre, 
stalinism si orbirea voluntara  

55.  Parinti si copii: Despre predestinare, asumare si libertate  
56.  Omul intre oameni: Politicul ca spatiu al libertatii  
57.  Ii mai tradam o tura? Un interviu cu un dizident egiptean despre dialogurile 

sale cu Bush, Havel, Hamas si Hezbollah + Update: ce bine iese America din 
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Wikileaks  
58.  Padurea si copacii: Crimele totalitare si constiinta europeana  
59.  Isaiah Berlin si destinul valorilor liberale  
60.  In Memoriam Jiri Dienstbier: Conceptul disident al libertatii  
61.  “Nu te lasa sedus de suprafete, in adancimi totul devine lege”  
62.  Subiectele Zilei: Casa de productie Oprescu turneaza filmul "Bucuresti, oras 

turistic"; Henri Paul, ambasadorul Frantei: "Nu suntem dispusi la targuiala"; 
"Apocalipsa pasarilor" a ajuns si in Romania (10 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 6.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  VIDEO Colinde ale compozitorilor romani din sec. XVIII-XIX. Episodul 1 - 
Dumitru D. Botez / Muzicianul interzis de comunisti pe motiv ca ar fi criticat 
un imn dedicat lui Stalin si nu s-ar fi adresat niciodata Tovarasului 
Ceausescu (22 decembrie 2011) 

2.  Nicolae Iorga, politicianul huiduit de parlamentari / Un roman mai prolific 
decat Stalin si Lenin la un loc  

3.  Nenorocirea de a fi fiica lui Stalin: A incetat din viata Svetlana Allilueva 
(Lana Peters)  

4.  Unica fiica a lui Iosif Stalin a murit in SUA la varsta de 85 de ani  
5.  Poetul si dictatorul: Osip Mandelstam despre Stalin 
6.  Politic Show: Marele jaf sindicalist; Guvernul cheama minerii ca sa-i salveze 

cresterea economica; Cum s-au certat pedelistii cu opozitia pentru Regele 
Mihai. Berceanu: "A fost decorat de Stalin"  

7.  Subiectele Zilei: Primarul cu scut de la Obama si Basescu; Cum au salvat 
romanii Putna din ghearele lui Stalin; Traian Basescu: "Nu sunt un dusman al 
ziaristilor"  

8.  Genialissimul generalissim: Herr Stalin revolutioneaza stiinta  
9.  Liturghii bolsevice: Stalin, “Cursul Scurt” si gramatica totalitarismului  
10.  O copie a unei statui "sexy" interzisa de regimul lui Stalin, amplasata intr-un 

parc din Moscova  
11.  Stalin nu ar fi mandru de noile sedii ale politiei din Tbilisi  
12.  Fraternizarea Hitler-Stalin: Cum, cand si de ce se aliaza monstrii totalitari  
13.  VIDEO Eva Zeisel, designer la 104 ani: de la teroarea lui Stalin la 

reinventarea portelanului  
14.  Secretele spionajului rus din al Doilea Razboi Mondial: ce "aiureli" ii 

prezentau spionii lui Stalin despre armata lui Hitler  
15.  Reportaj la Moscova: De la Lenin si Stalin, la Putin si Medvedev  
16.  Mizeria utopiei: De la Marx la Stalin si Ceausescu  
17.  Jurnalul secret al celui mai temut acolit al lui Stalin a fost facut public. De ce 

plingea Stalin si ce boala a ascuns dictatorul de medici  
18.  Mihail Hodorkovski: Juristul Putin si banditul Stalin inteleg in acelasi fel 

independenta justitiei  
19.  La masa cu Stalin 
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Hitler, Stalin si Ceausescu la o partida de carti (8 februarie 2011) 20.  
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Jurnalul Naţional (jurnalul.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 7.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  Protestele continuă în Siria: Peste 250.000 de manifestanţi s-au adunat în 
Duma (30 decembrie 2011) 

2.  NATO a intervenit în Libia cu obiectivul de a-l ucide pe Muammar Gaddafi, 
potrivit Rusiei 

3.  Cuba eliberează aproximativ 2.000 de deţinuţi 
4.  Condamnat la moarte în Iran, respins de autorităţile române 
5.  Condamnat la moarte în Teheran pentru că a trecut la creştinism, un iranian 

cere azil României 
6.  Jucăriile made in China îi scriu lui Moş Crăciun 
7.  Cehii şi-au luat rămas bun de la Vaclav Havel. Numeroşi lideri ai lumii au 

participat la funeraliile fostului preşedinte 
8.  Moştenirea lui Havel nu încape în bănci 
9.  Confiscarea averilor, votată de senatori 
10.  Două ONG-uri ne acuză de muşamalizarea zborurilor CIA 
11.  Nu a mai apucat să-i spună mamei "Crăciun fericit!". Dan Jubea a fost omorât 

de un glonţ, chiar în apartamentul părinţilor, în seara de ...  
12.  VIDEO ŞOCANT: Poliţiştii turci agresează o femeie dusă la secţie pentru că 

nu avea actul de identitate 
13.  Închisoarea CIA din Bucureşti 
14.  Cum ar arăta un război în Europa 
15.  Costume de camuflaj, elite laşe şi vidanjori 
16.  Putin acuză: „Hillary Clinton a dat startul!” 
17.  Jurnalul Naţional prezintă, în exclusivitate, planurile clădirii din Bucureşti 

unde ar fi funcţionat închisoarea CIA 
18.  Preşedintele pakistanez, internat în urma unui atac de cord 
19.  Dictatura bugetelor poate naşte bugetele dictaturilor 
20.  2 decembrie 2012 
21.  CEDO a ridicat imunitatea judecătoarei Gabriela Bîrsan 
22.  Cum se fac legile în România 
23.  Arabia Saudită le cere cetăţenilor săi să părăsească Siria 
24.  Provocarea şi consensul 
25.  Dan Voiculescu: "Toti cei carora Curtea Constitutionala si Traian 

Basescu le refuza drepturile salariale castigate in instanta, vor fi sprijiniti 
gratuit pentru a se adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului" 

26.  Timoşenko poate fi luată la întrebări 
27.  Danielle Mitterand, văduva lui Francois Mitterand, a murit la vârsta de 87 de 

ani 
28.  Danielle Mitterrand, plasată în comă artificială 
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29.  Reportaj CNN: Refugiaţi africani, mutilaţi de vii pentru organe! "Materia 
primă" ajunge la bogătaşi 

30.  16 noiembrie 2011 
31.  Mărturiile unui călău din zilele noastre: "Ce fac eu e destul de simplu. Ochesc, 

trag şi aia e" 
32.  Petiţie în sprijinul comunităţii Bahá’í 
33.  Siria: Leagănul civilizaţiei alunecă pe ape tulburi 
34.  Votul final pe Legea asistenţei sociale va fi dat peste o săptămână 
35.  Angajatul român, spionat şi în dormitor. Şefii îţi află instantaneu orice secret 
36.  România, te iubesc violată! 
37.  Lituania, în proces pentru închisorile secrete CIA. România ar putea fi 

următoarea vizată 
38.  S-a încheiat autopsia cadavrului lui Gaddafi. Dictatorul a fost împuşcat în cap 
39.  ONU cere o anchetă privind circumstanţele morţii lui Gaddafi 
40.  Daily Telegraph: Moartea lui Gaddafi, un avertisment pentru alţi "despoţi" din 

Orientul Mijlociu 
41.  Acţiune la CEDO în cazul amânării plăţii bugetarilor 
42.  Gyorgy Frunda: "Macovei vrea o puşcărie pentru toată România" 
43.  Gyorgy Frunda: "Monica Macovei vreo o puşcărie pentru toată România" 
44.  Timoşenko, închisoare pentru gazul scump 
45.  Iulia Timoşenko anunţă că va contesta condamnarea în justiţia europeană 
46.  Marţi 11 octombrie 2011 
47.  Trei femei, laureatele Premiului Nobel pentru Pace 2011 
48.  Libertatea presei – un risc asumat 
49.  Shakira nu-şi mişcă fundul pentru ceceni 
50.  Rusia şi China s-au opus unei rezoluţii ONU împotriva Siriei 
51.  Bulgaria, criticată de ONU 
52.  A murit legal. Părinţii care au refuzat transfuzia de sânge pentru fiica lor, din 

considerente religioase, nu pot fi traşi la răspundere 
53.  O femeie din Arabia Saudită va primi 10 lovituri de bici pentru că a condus o 

maşină 
54.  Carta utilizatorilor de internet 
55.  Cicciolina, din nou în politică. Fosta vedetă porno vrea să fie primăriţă 
56.  Drepturile omului au acum un logo! Liber precum...omul 
57.  A murit Wangari Maathai, prima femeie de origine africană laureată la Premiul 

Nobel 
58.  Papa Benedict al XVI-lea, discurs în Parlamentul german: "Omul are puterea 

de a distruge lumea" 
59.  Cupidoni în războiul infinit. Peste 7.000 de militari români au fost angrenaţi în 

misiuni ONU 
60.  Parcagiii din Bucureşti au făcut cunoştinţă cu „Pumnul” Poliţiei Locale. Urlete 

pe Şelari: „V-a trimis Băsescu să ne omorâţi”! 
61.  China vrea să legalizeze răpirile 
62.  FT: Ancheta României privind închisorile CIA a vizat apărarea autorităţilor şi 

acoperirea adevărului 
63.  Băsescu trece Oceanul la Marele Licurici. Oficial, nu se ştie exact ce va face 
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şeful statului acolo 
64.  Violenţele în Siria au atins cote maxime. Soldaţii execută oameni în plină 

stradă (video şocant) 
65.  Românii, pe locul doi în rândul cetăţenilor UE condamnaţi în Marea Britanie 
66.  Consiliul Europei cere României să spună adevărul în legătură cu închisorile 

CIA 
67.  Cum au analizat americanii un candidat la preşedinţia României: Cumpără 

F16? Vrea scut anti-rachetă? Merge pe gazul ruşilor? Crede în UE? La cine 
pleacă urechea? 

68.  Patru ziare partenere ale WikiLeaks condamnă publicarea telegramelor 
diplomatice needitate 

69.  Primarul din Baia Mare, criticat de ONG-uri 
70.  Susţinătorii preşedintelui sirian i-au rupt mâinile caricaturistului politic Ali 

Ferzat 
71.  Franţa şi Italia continuă expulzarea romilor români 
72.  A fost arestat un suspect-cheie în cazul asasinării jurnalistei Anna 

Politkovskaya. Vezi cine e 
73.  Ucigaşii de îngeri. Demnitar UE, printre clienţii unei reţele de pedofilie 

(VIDEO) 
74.  Barack Obama îi cere preşedintelui Siriei să plece de la putere. Vezi ce 

sancţiuni economice noi a introdus administraţia americană 
75.  Nicolae Stancu a încetat protestul de la Cotroceni după ce negociatorii i-au pus 

laxative în ceai. Ca şi în iunie, şomerul a stat cocoţat pe stâlp timp de şase ore 
76.  „Culmea democraţiei”, Iranul cere Marii Britanii să oprească violenţele 

poliţiştilor 
77.  Trinity Mirror - o altă companie media britanică, intrată în scandalul 

interceptărilor 
78.  Siria: 95 de morţi într-o vastă ofensivă a Armatei la Hama 
79.  Incestul naţional şi mădularul patriotic 
80.  "Cine doreşte sugrumarea Institutului Revoluţiei Române îşi asumă riscuri 

imediate şi viitoare" 
81.  Un milion de protestatari pe străzile din Siria. Forţele de ordine au ucis cel 

puţin 28 de oameni 
82.  Iulia Timoşenko a reclamat Ucraina la CEDO 
83.  Proteste masive în Siria 
84.  Elveţia rămâne fără minarete, a decis CEDO 
85.  "România violează tratatele internaţionale cu gheto-ul pentru romi din Baia 

Mare" - Amnesty International 
86.  Primăria Baia Mare îngrădeşte un bloc în care locuiesc romi. ”Gardul îi va 

proteja pe ceilalţi cetăţeni”, spune primarul 
87.  Atunci şi acum 
88.  Statul, obligat sa sprijine televiziunile private ale minoritatilor 
89.  ANI, gardianul averilor, aruncat în gura senatorilor 
90.  Bashar al-Assad afirmă că Siria se confruntă cu "un complot" 
91.  Duşa: UDMR a făcut presiuni asupra PDL ca dezbaterile la Legea minorităţilor 

să fie cu uşile închise 
92.  Negocierile în Coaliţie pe tema statutului minorităţilor au eşuat 
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93.  Pârvulescu: "Băsescu vrea să elimine UDMR din Parlament" 
94.  ONU a adoptat o rezoluţie istorică în favoarea homosexualilor 
95.  Academia Română: "Statutul minorităţilor introduce autonomia politică a unei 

minorităţi” 
96.  Constantin Răuţă şi-a redobândit cetăţenia română 
97.  Gărzile lui Putin, un Matrix stalinist 
98.  Politica popreşte dezbaterea confiscării 
99.  Culmea Poliţiei: să fugi după hoţi cu tramvaiul. Reportaj în secţia în care cel 

mai elegant loc e arestul 
100. 25 de morţi şi sute de răniţi la Hama, în urma manifestaţiilor contra regimului 

politic 
101. Siria : Amnistie "generală" sau "insufficientă"? 
102. Proiect PDL: Cartelele prepay, cumpărate doar cu buletinul 
103. India angajează călăi profesionişti 
104. D.R. Popescu : Salamul cu soia şi vaporul american 
105. Se pregăteşte remanierea Cabinetului Boc 
106. Violenţele continuă în Siria – 34 de morţi 
107. UDMR - partid corupt, misogin şi divizat. Ţinutul Secuiesc, un nou Kosovo 
108. O crimă cu AN expiră în 60 de zile 
109. Torţa olimpică va parcurge 12.875 km în Marea Britanie 
110. Iri, tratat cu refuz de către deputaţi (2) 
111. Irinel, apostrofat de preşedintele asociaţiei T.A.T.A: "Mutaţi circul pe hol!" 
112. Iri, tratat cu refuz de către deputaţi (1) 
113. Scandalul Columbeanu, mutat în Parlament 
114. Închisorile CIA duc Polonia la Curtea Europenă a Drepturilor Omului 
115. Siria: Zeci de mii de manifestanţi contra regimului, patru soldaţi ucişi 
116. Sirienii încep să fugă în Liban 
117. Siria: Sute de morţi, 30 de demisii 
118. „Sindicatele din Penitenciare au deranjat Puterea şi au pierdut dreptul la grevă” 
119. “Situaţia din Siria a devenit inacceptabilă”, consideră Sarkozy 
120. Siria a închis graniţa terestră cu Iordania , reprimarea mişcării de contestare de 

puterii continuă 
121. Noi violenţe în Siria: 15 morţi 
122. Franţa ridică vălul islamic 
123. Poliţia siriană a ucis 26 de protestatari 
124. 500.000 de români au gustat măcar odata droguri 
125. Camera Deputaţilor a decis: Ţiganii rămân romi 
126. Siria: Fostul ministru al Agriculturii a fost însărcinat cu formarea noului 

Guvern 
127. Roman-foileton: Paişpe (29) 
128. Emil Constantinescu: "Conflictul din Libia pune in lumină degradarea politicii 

externe a Romaniei" 
129. Parisul cere Damascului să se potolească, sirienii spun că primesc mesaje să 

continue violenţele 
130. Siria: Încă cinci protestatari ucişi la Deraa 
131. Nicolae Păun: Confuzia rom-român e „neplăcută” 
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132. ONU cere o anchetă, UE spune că represiunea manifestanţilor este 
"inacceptabilă" în Siria 

133. Legea jurnalismului a lui Ghişe, respinsă la Comisia juridică  
134. În spatele uşilor închise 
135. Italia a câştigat “bătălia Crucifixul” 
136. Manifestaţii fără precedent în Siria: 4 morţi în sudul ţării 
137. Fondatorul Wikileaks: Facebook, unealtă de spionaj guvernamental 
138. Miting de solidaritate cu jurnaliştii maghiari 
139. Drepturile omului în lumea „minunată” 
140. Miting de solidaritate cu presa din Ungaria 
141. Vicepreşedintele SUA Joe Biden repară drumurile în Chişinău 
142. Extremiştii maghiari se întâlnesc la Tîrgu-Mureş 
143. Cazul CNSAS – Dan Voiculescu: „Acest dosar se va tranşa la CEDO” 
144. Media: Scrisoare deschisă către Zoltan Teszari 
145. Deputaţii jurişti au avizat favorabil Statutul minorităţilor 
146. Coreea de Sud: O companie îşi forţa angajaţii să slăbească 
147. Statutul minorităţilor naţionale, pus în braţele lui Nicoale Păun 
148. Libia, suspendată din Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU 
149. Prigoană: “Numele meu de botez e Vasile, dvs aţi fost botezat rom?” 
150. Plaja din Tripoli a ajuns cimitir pentru victimele lui Gadafi 
151. Obama e pentru o intervenţie militară în Libia 
152. Guvernul, obligat de Parlament să respecte drepturile omului 
153. Noul primar de Chicago, nepotul unui emigrant român 
154. Victorie: Nici o lege nu mai poate fi dată în România fără un studiu 

preliminar privind impactul noilor reglementări asupra drepturilor 
omului 

155. "Fără restricţii pentru presă dacă nu e război" 
156. Gaddafi a fugit la Chavez? 
157. Sute de egipteni, daţi dispăruţi 
158. Romania prezenta prin... omisiuni elocvente 
159. Armata egipteană, acuzată de implicare în dispariţia şi torturarea opozanţilor 
160. "Loveşte ţiganul!" - joc cu premii pentru italieni 
161. Barack Obama, stăpânul „butonului roşu” de net 
162. TI România: Deciziile CCR privind CSM ne aruncă într-o criză instituţională 

fără precedent 
163. BBC: “Jurnaliştii străini, ţintele politicii de intimidare” 
164. Tunisia a început să indemnizeze familiile "martirilor” 
165. Victor Alistar: "Chiar dacă voi câştiga procesul meu cu ANI, mandatul de 

membru CSM ar rămâne revocat” 
166. Deputaţii au obosit după trei zile de muncă 
167. Bătălia cu statul, ca răzbunare 
168. Rom = ţigan în actele oficiale 
169. Armata către Mubarak: "Nu vrem să sfârşeşti ca Ceauşescu. Pleacă în pace!" 
170. Viitorul Orientului Mijlociu se decide în Egipt 
171. Liderii regionali şi occidentali comentează cu prudenţă situaţia din Egipt 
172. An prost pentru dictatori 
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173. Omul care a desfiinţat "taxa de timbru" 
174. Mexicanii, cu ochii pe cărţile de identitate 
175. Blaireau 
176. China - SUA o cooperare esenţială 
177. Plătim toţi, dar nu răspunde nimeni pentru procesele pierdute la CEDO 
178. Ponta: Boc şi Oprea i-au umilit pe pensionarii militari. Să-şi dea demisia! 
179. Cât ne mai rabdă planeta? 
180. Stare de urgenţă în Tunisia 

France Soir: "Mica Românie" care trăieşte în mizerie în Flamanville (11 
ianuarie 2011) 

181. 

 
 
Anexa 2. Tabel 7.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (87) (31 decembrie 
2011) 

2.  2011, anul peliculei "Discursul regelui". Vezi ce evenimente au marcat lumea 
filmului anul acesta (VIDEO) 

3.  Crăciun nazist cu Adolf Hitler în 1941 (GALERIE FOTO) 
4.  Cel mai bătrân cântăreţ din lume a murit în Ajun. Johannes Heesters a 

fost unul dintre favoriţii lui Hitler 
5.  Să învăţăm să râdem 
6.  Un român, printre primii patru cei mai demonici bărbaţi ai tuturor timpurilor. 

Vezi cine e 
7.  Trusa de scris folosită de Hitler pentru a semna Acordul de la Munchen, 

vândută cu 423.000 de dolari 
8.  Cioran în Colecţia „Pléiade” 
9.  Societe Generale: Germania riscă să repete greşelile din anii '30 care au dus la 

apariţia naziştilor 
10.  Jurnalul lui Adrian Păunescu – necesitate, şansă, condamnare (49) 
11.  În pat cu Hitler 
12.  Avertisment pentru Bashar al-Assad: "Doar nu vrei s-o sfârşeşti ca 

Ceauşescu!" 
13.  Marţi 22 noiembrie 2011 
14.  Germania în stare de şoc: nouă crime cu caracter rasial şi uciderea unui poliţist, 

puse pe seama neonaziştilor (VIDEO) 
15.  Ţiganul român "Batman" din Mangalia, faţă în faţă cu Holocaustul: 

"Dacă l-aş avea pe Hitler în faţă, nu i-aş zice nimic. I-aş face" 
16.  Stalin a ordonat răpirea, încarcerarea şi torturarea naziştilor după încheierea 

războiului 
17.  Merkel-Băsescu, cronica unei întâlniri neanunţate 
18.  Adolf Hitler se întoarce la părinţii săi. Adolf Hitler din New Jersey, SUA 

(VIDEO) 
19.  Regele Mihai despre Băsescu: "Nu merită să reacţionez la aşa ceva, cu cât sunt 

mai mărunte jignirile sale, cu atât se crede mai important" 
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20.  Invazia de la Negreni. Cele 6 zile în care un sat românesc devine atracţia 
Austriei, Ungariei şi Germaniei (GALERIE FOTO) 

21.  Sorin Toma, fostul redactor-şef al "Scânteii”, din 1947 pânǎ în 1960: 
"Articolul de tristă amintire, despre poezia lui Tudor Arghezi [..], l-am scris ...  

22.  Ipoteză şoc: Adolf Hitler şi Eva Braun şi-au înscenat moartea şi au fugit în 
Argentina. Cei doi au divorţat ulterior, după ce au avut două ...  

23.  Politica ciolanului afumat 
24.  Himmler îşi trimitea gardienii la bordel 
25.  Un celebru cântăreţ de country music l-a asemănat pe Barack Obama 

cu...Hitler (VIDEO) 
26.  Laureat Nobel: "Economia SUA are nevoie de bani cât pentru un război" 
27.  Brelocuri cu Adolf Hitler, vândute într-un lanţ de magazine din Taiwan 
28.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (73) 
29.  Suntem praştie 
30.  Principesa Margareta, despre refuzul Puterii de a-l invita pe Rege în Parlament: 

"S-a ratat o ocazie crucială pentru viitorul ţării" 
31.  Cutie de trabucuri care a aparţinut lui Hermann Gorin, la licitaţie 
32.  Istoria, ca tragi-comedie (3) 
33.  Fotografii color cu Adolf Hitler, scoase la licitaţie săptămâna viitoare 
34.  Iar Leul merge la... 
35.  John Galliano, condamnat la plata unei amenzi de 6.000 de euro, cu suspendare 

(VIDEO) 
36.  Dictator, criminal în serie sau artist? Află pentru ce eşti predestinat în funcţie 

de luna în care te-ai născut 
37.  Istoria ca tragi-comedie (1) 
38.  De ce nu mi-aş cumpăra niciodată Audi 
39.  Austria este zguduită de un nou caz Fritzl: un octogenar şi-a violat fiicele 

handicapate timp de 41 de ani! 
40.  Marţi 23 august 2011 
41.  Cine e femeia care a scris o carte de bucate după care a făcut un rege să abdice 

pentru ea 
42.  Vineri 19 august 2011 
43.  Coco Chanel, parfum cu iz nazist 
44.  Aliaţii au dorit să-l transforme pe Hitler în...femeie 
45.  Jurnalul lui Adrian Păunescu – necesitate, şansă, condamnare (33) 
46.  Daily Mirror 1936: Interviu în exclusivitate cu Adolf Hitler 
47.  Miercuri 3 august 2011 
48.  Portretele părinţilor lui Hitler, scoase la licitaţie (VIDEO) 
49.  Nebunia l-a devorat pe teroristul norvegian 
50.  Giornale Italiano, despre Băsescu: Un bătrân burghez comunist care biciuieşte 

poporul pe care îl acuză că e leneş 
51.  Vineri 29 iulie 2011 
52.  Miercuri 27 iulie 2011 
53.  De-a vara, de-a viaţa, de-a moartea! 
54.  Din însemnărilezilnice ale lui Constantin Argetoianu (65) 
55.  Mormântul lui Rudolf Hess, distrus de teama neo-naziştilor 
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56.  Din însemnărilezilnice ale lui Constantin Argetoianu (64) 
57.  Cum a ajuns Băsescu să-i catalogheze drept "ţigani de rahat” pe albanezi într-o 

"hackereală" pe Net 
58.  Adolf Hitler îşi motiva soldaţii cu păpuşi gonflabile 
59.  „Să nu încetăm de a fi români...” 
60.  Hitler şi bin Laden comentează pe youtube rezultatele la bac 
61.  Băsescu, taxat dur de Medvedev 
62.  Site-ul pravda.ru atrage atenţia că "Băsescu nu este un lup singuratic" 
63.  Primăria Baia Mare îngrădeşte un bloc în care locuiesc romi. ”Gardul îi va 

proteja pe ceilalţi cetăţeni”, spune primarul 
64.  Senatorul PDL Radu F. Alexandru: Nu mai am încredere în discernământul 

preşedintelui ţării, Traian Băsescu 
65.  Regizorul Sorin Ilieşiu îi cere demisia lui Băsescu, acuzându-l de minciună, 

incultură, vulgaritate 
66.  Scleroza democraţiei 
67.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (61) 
68.  Echipaj 8+2 fără cârmaci 
69.  Naziştii intenţionau să folosească arme chimice înaintea invadării Marii 

Britanie 
70.  Crin Antonescu, despre Băsescu: "Nu te poţi duce ca un beţiv la carciumă să-ţi 

dai cu parerea despre istoria naţională" 
71.  Megan Fox, seducătoare în costum de baie 
72.  Paharele lui Hitler, scoase la licitaţie 
73.  Din însemnărilezilnice ale lui Constantin Argetoianu (60) 
74.  Cizmăria salvează România (video) 
75.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (59) 
76.  Honecker, forţat de STASI să demisioneze înainte de căderea Zidului 

Berlinului 
77.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (59) 
78.  „Românii primesc relaxat loviturile” 
79.  Hitler visa la Holocaust încă din 1919. Centrul Wiesenthal a dat 150.000 

de dolari pe primele lui însemnări 
80.  Sunt cetăţean al unei foste ţări 
81.  Jurnalul lui Adrian Păunescu – necesitate, şansă, condamnare (23) 
82.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (58) 
83.  Criminali de război nazişti, ajutaţi să fugă de Vatican şi Crucea Roşie 
84.  Naziştii dresau câini pentru a câştiga al doilea război mondial 
85.  Scandal la Cannes: regizorul Lars von Trier declarat persona non grata 
86.  Lars von Trier şochează la Cannes:”Mi-a plăcut Hitler, iar Israelul e o 

pacoste” 
87.  14 mai 1981 – ziua în care România a atins cerul cu mâna 
88.  Casa lui Ossama ben Laden ar putea deveni muzeu 
89.  Şi craniile sunt celebre 
90.  Există oameni făcuţi să fie slugi? 
91.  Executaţi şi fotografiaţi 
92.  Vineri 29 martie 2011 
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93.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (54) 
94.  Dictatorii şi femeile 
95.  Lumea modei, mai săracă şi tot mai ignorantă 
96.  Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (51) 
97.  Fantoma trecutului 
98.  De ce nu-i Nutzy Udrea ca Miţa Biciclista 
99.  Eichmann regreta că nu a exterminat toţi evreii din Europa 
100. Hitler-pisicile, sau felinele care seamănă izbitor cu dictatorul german 
101. Feminitate şi eleganţă 
102. Emil Constantinescu: "Conflictul din Libia pune in lumină degradarea politicii 

externe a Romaniei" 
103. Băsescu pregăteşte, cu plus, Dictatul lui Hitler 
104. Prin urechile acului 
105. Scrisoare către John 
106. Imagini inedite cu Eva Braun şi Hitler, date publicităţii 
107. Dior il pune pe liber pe John Galliano 
108. Dior l-a concediat pe John Galliano 
109. Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (46) 
110. Gaddafi va sfârşi ca Hitler 
111. Romania prezenta prin... omisiuni elocvente 
112. Rudolf Hess: dezertor sau mesager? 
113. Pagini de istorie 
114. „Ceauşescu era patriot. Băsescu nu e” 
115. Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (43) 
116. Obsesia 
117. Prea bătrân pentru autografe 
118. Democraţia săpunului 
119. Din însemnările zilnice ale lui Constantin Argetoianu (42) 
120. Geografia mai tare ca istoria? 
121. Vineri 13 

Criminalul din Arizona, obsedat de victimă (11 ianuarie 2011) 122. 
 
 
Anexa 2. Tabel 7.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  Jacqueline Kennedy îşi implora soţul în timpul crizei rachetelor:”Prefer să 
mor cu tine decât să trăiesc singură!” (12 septembrie 2011) 

2.  Stare de urgenţă in şase state de pe coasta de est a SUA în aşteptarea 
uraganului Irene (GALERIE FOTO) 

3.  Asasinate şi asasini: scurtă istorie 
4.  Iepuraşii Playboy vor putea fi găsiţi şi pe I.Playboy.com 
5.  Liderii PDL vor să uite de Ridzi 
6.  Horia Brenciu se dăruieşte 150% 

Noul primar de Chicago, nepotul unui emigrant român (23 februarie 2011) 7.  
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Anexa 2. Tabel 7.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

În safari cu Michelle (27 iunie 2011) 1.  
2.  Michelle Obama, insultată în Africa de Sud 
3.  Naomi Campbell, nud pentru GQ 
4.  Intoleranţă şi mamudele (10 martie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 7.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

Şi craniile sunt celebre (8 mai 2011) 1.  
2.  Amza Pellea, trântit la agronomie, admis la teatru 
3.  Nelegiuiri nepedepsite (31 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 7.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

1.  Cehii şi-au luat rămas bun de la Vaclav Havel. Numeroşi lideri ai lumii au 
participat la funeraliile fostului preşedinte (23 decembrie 2011) 

2.  Ceremonie la Castelul Praga în memoria fostului preşedinte ceh Vaclav 
Havel 

3.  Moştenirea lui Havel nu încape în bănci 
4.  Ultimul mesaj al lui Vaclav Havel catre romani 
5.  Ambasada Cehiei la Bucureşti deschide carte de condoleanţe în memoria lui 

Vaclav Havel 
6.  A murit Václav Havel 
7.  Vaclav Havel, încă disident în Cehia, la 75 de ani 
8.  Drepturile omului în lumea „minunată” 

Festival de documentare dedicat drepturilor omului (23 februarie 2011) 9.  
 
 
Anexa 2. Tabel 7.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  Iosif Stalin şi-a iubit ca un necioplit unica fiică (29 noiembrie 2011) 
2.  Stalin a ordonat răpirea, încarcerarea şi torturarea naziştilor după încheierea 

războiului 
3.  Discuţii PSD-PDL despre aniversarea Regelui: "Sunteţi un comunist 
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pocăit!”. "Regele a fost decorat de Stalin!” (21 septembrie 2011) 
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Mediafax (mediafax.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 8.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  Protestele continuă în Siria: Peste 250.000 de manifestanţi s-au adunat în 
Duma (30 decembrie 2011) 

2.  Semnificaţii istorice pentru 30 decembrie 
3.  Forţele de ordine siriene au deschis focul asupra demonstranţilor, în oraşul 

Duma 
4.  Patru militari sirieni au fost ucişi într-o ambuscadă organizată de dezertori 
5.  Justiţia egipteană a interzis "testele de virginitate" practicate de armată 
6.  Amnistie fără precedent în Cuba: 2.000 de deţinuţi au fost eliberaţi 
7.  Un iranian condamnat la moarte în Teheran pentru că a trecut la creştinism 

cere azil autorităţilor române 
8.  Cel puţin 13 morţi în oraşul sirian Homs, asediat de serviciile de securitate 
9.  Fostul ministru al Finanţelor Aleksei Kudrin avertizează că în Rusia ar putea 

izbucni o revoluţie 
10.  Proteste masive la Moscova: Opoziţia susţine că 120.000 de persoane s-au 

adunat în centrul capitalei Rusiei 
11.  Victime ale lui Damaschin, înşelate cu promisiunea unei cariere ca cea a 

Monicăi Columbeanu 
12.  Clopotele au bătut pentru Vaclav Havel în prezenţa mai multor lideri ai lumii. 

Traian Băsescu şi Emil Constantinescu, printre invitaţi - GALERIE FOTO 
13.  Discriminare etnică la spitalul Marie Curie. Copii romi, ţinuţi în saloane 

separate 
14.  Manifestaţie la Seul pentru a celebra moartea lui Kim Jong-il 
15.  Senatul adoptă o lege privind confiscarea extinsă a averilor celor condamnaţi 

pentru corupţie 
16.  BIOGRAFIE: Vaclav Havel, eroul "Revoluţiei de Catifea" 
17.  Coreea de Nord acceptă să-şi suspende programul de îmbogăţire a uraniului 
18.  Christian Bale, împiedicat de autorităţile din China să se întâlnească cu un 

disident local - VIDEO 
19.  STRATFOR: Rusia vrea să deterioreze relaţiile între Statele Unite şi Europa 
20.  Franţa: Consiliul de Securitate al ONU, responsabil moral de situaţia din Siria 
21.  UE condiţionează eliminarea vizelor pentru Rusia de respectarea 

drepturilor omului 
22.  ONU: Violenţele din Siria au provocat moartea a peste 5.000 de persoane 
23.  Români umiliţi de poliţia din Danemarca. Pasagerii unui autocar, încătuşaţi, 

fotografiaţi şi anchetaţi fără a li se spune motivul 
24.  Premiul Nobel pentru Pace a fost înmânat preşedintei Liberiei şi altor două 

activiste 
25.  Opoziţia rusă se pregăteşte de proteste fără precedent de la sosirea la putere a 
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lui Vladimir Putin 
26.  Amnesty International cere României să redeschidă ancheta privind 

închisoarea secretă a CIA 
27.  Preşedintele pakistanez a suferit un atac de cord 
28.  R.Moldova, condamnată la CEDO să plătească 15.000 de euro unui tânăr, 

în urma evenimentelor din 2009 - VIDEO 
29.  Poliţistul ucigaş: A răpit cinci copii şi a ucis patru dintre ei pentru că vroia să 

se răzbune pe societate 
30.  Consiliul ONU pentru Drepturile Omului condamnă abuzurile sistematice 

comise de regimul sirian 
31.  Consiliul pentru Drepturile Omului susţine că armata siriană a ucis în 

noiembrie 56 de copii 
32.  O alianţă liberală şi naţionalistă, forţa emergentă în Rusia înainte de alegeri 
33.  Bilanţul represaliilor din Siria este de cel puţin 4.000 de morţi 
34.  Nouă civili, inclusiv două fete minore, ucişi de forţele siriene 
35.  Ministrul francez de Externe: Zilele regimului sirian sunt numărate 
36.  Autorităţile ucrainene: Iulia Timoşenko nu are nicio boală gravă şi poate fi 

interogată 
37.  Serviciile de securitate din Siria au ucis marţi cel puţin 13 persoane 
38.  Iulia Timoşenko va primi îngrijiri medicale în afara închisorii 
39.  Dezbaterea rapoartelor privind activitatea CNI şi ANI, amânată a treia oară la 

comisii în Senat 
40.  Danielle Mitterrand, văduva fostului preşedinte francez Francois Mitterrand, a 

murit 
41.  Starea de sănătate a Iuliei Timoşenko este foarte gravă 
42.  Imigranţii aflaţi în situaţie ilegală sunt discriminaţi în Uniunea Europeană 
43.  Danielle Mitterrand, văduva lui François Mitterrand, a fost plasată în comă 

artificială 
44.  Atac cu grenade la sediul partidului de guvernământ din Siria. Un grup 

insurgent revendică acţiunea 
45.  UE şi SUA cer ca Seif al-Islam Kadhafi să beneficieze de un proces echitabil 
46.  CSM: Privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei nu se aplică în cazul 

judecătoarei Bârsan 
47.  Siria eliberează aproape 1.200 de deţinuţi implicaţi în proteste 
48.  Cel puţin 70 de morţi în Siria, în urma violenţelor de luni 
49.  Cel puţin 3.500 de morţi în urma reprimării manifestaţiilor din Siria 
50.  Comisia de Muncă a Camerei trebuie să depună raportul la Legea asistenţei 

până în 14 noiembrie 
51.  Liderul senatorilor PDL, despre Legea asistenţei sociale: După perversiuni, nu 

putem să-i dăm drumul fată mare 
52.  Completare online, interviu telefonic şi respectarea "orelor de siestă". Cum s-a 

făcut recensământul în alte ţări din UE 
53.  Liga Arabă confirmă că Siria a acceptat planul pentru depăşirea crizei 
54.  Plenul Senatului, suspendat din lipsă de cvorum după plecarea PDL. Legea 

asistenţei va trece tacit 
55.  Confruntări violente în Siria, între forţele armate şi grupuri de dezertori: 40 de 

persoane au murit sau au fost rănite 
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56.  Proteste în Australia, în timpul vizitei reginei Elisabeta a II-a - FOTO 
57.  David Cameron: Londra, ţinta atacului constant al directivelor UE 
58.  Bulgaria ar putea fi nevoită să renunţe la prognozele meteo din cauza 

reducerilor bugetare 
59.  Lituania, acţionată în judecată la CEDO în legătură cu închisorile CIA. 

România ar putea urma şi ea 
60.  Ministrul ceh de Externe: Principalele pericole la adresa democraţiei sunt 

corupţia şi violenţa 
61.  UE îndeamnă Libia să respecte drepturile omului şi principiile 

democratice 
62.  Descoperire şocantă în Libia: Peste 50 de cadavre în descompunere, găsite într-

un hotel din Sirt 
63.  Familia lui Muammar Kadhafi cere să-i fie predate cadavrul fostului lider şi al 

fiului său Muatassim 
64.  Autorităţile libiene nu au decis unde şi când va fi înhumat Muammar Kadhafi 
65.  ONU cere o anchetă privind circumstanţele morţii lui Muammar Kadhafi 
66.  Amnesty International: Bulgaria a vândut arme Libiei, încălcând embargoul 
67.  Moartea lui Muammar Kadhafi, un avertisment pentru alţi dictatori din 

Orientul Mijlociu 
68.  Amnesty International: Rusia, SUA şi Europa au livrat arme guvernelor 

represive din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord 
69.  Amnesty International cere autorităţilor canadiene să îl aresteze pe George W. 

Bush 
70.  Compania McDonald's, acuzată că îşi exploatează salariaţii 
71.  Frunda: Monica Macovei vrea o puşcărie pentru toată România. O provoc la o 

dezbatere televizată 
72.  Semnificaţii istorice pentru 11 octombrie 
73.  Casa Albă cere plecarea imediată de la putere a preşedintelui sirian 
74.  Posturile de televiziune şi radio şi-au făcut Cod deontologic 
75.  Premiul Nobel pentru Pace pe 2011: Preşedintele Liberiei, Ellen Johnson 

Sirleaf, şi activistele Leymah Gbowee, Tawakkul Karman 
76.  Peste 2.900 de persoane au fost ucise în Siria de la începerea acţiunilor de 

reprimare 
77.  China şi Rusia au blocat prin veto o rezoluţie a Consiliului de Securitate 

privind Siria 
78.  Posibili laureaţi ai premiului Nobel pentru Pace 
79.  Sezonul Nobel debutează luni, cu decernarea premiului pentru medicină 
80.  Thomas Hammarberg: Există dovezi clare că Polonia a găzduit închisori 

secrete ale CIA 
81.  Cicciolina se întoarce în politică. Vrea să candideze la primăria oraşului 

Monza 
82.  Amnesty International: Abuzurile sexuale comise de clerici irlandezi pot fi 

considerate acte de tortură 
83.  Mărturiile unui ofiţer dezertor din Siria - VIDEO 
84.  Măsurile franceze împotriva delincvenţei româneşti, criticate de presa franceză 
85.  Amnesty International: Regimul Kadhafi şi susţinătorii CNT au făcut crime 

împotriva umanităţii 
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86.  ONU: Bilanţul actelor de reprimare din Siria a ajuns la 2.600 de morţi 
87.  Scopul anchetelor din România şi Polonia cu privire la închisorile CIA a fost 

protejarea autorităţilor 
88.  Ministrul Baconschi îşi exprimă solidaritatea cu poporul american, la 10 ani de 

la atentate 
89.  Băsescu merge în SUA. Majoritatea indiciilor vizitei duc la o întâlnire 

bilaterală cu Obama 
90.  Noul Cod civil al României intră în vigoare peste trei săptămâni. Ce aduce nou 
91.  Imaginea ţării noastre în lume: Românii, cetăţenii UE pe locul doi la 

condamnări în Marea Britanie în 2010 
92.  Comisarul Consiliului European pentru drepturile omului: România a 

deschis un centru de detenţie clandestin al CIA lângă Bucureşti 
93.  Dezvăluiri din dosare secrete: Serviciile lui Muammar Kadhafi aveau legături 

strânse cu CIA şi MI6 
94.  Semnificaţii istorice pentru 3 septembrie 
95.  WikiLeaks a publicat toate telegramele diplomatice americane 
96.  Hammarberg publică, luni, un comentariu despre presupuse centre CIA din 

România 
97.  Miliţiile lui Muammar Kadhafi, acuzate de o serie de abuzuri împotriva 

civililor 
98.  WikiLeaks dezvăluie numele unor surse diplomatice în telegramele publicate 

recent 
99.  Franţa şi Italia continuă expulzarea romilor români 
100. Mustafa Abdeljalil anunţă alegeri în opt luni şi judecarea lui Muammar 

Kadhafi în Libia 
101. Liderii occidentali îi cer lui Muammar Kadhafi să plece pentru a evita un ultim 

carnagiu 
102. Bashar al-Assad susţine că operaţiunile militare au încetat în Siria 
103. SUA, Marea Britanie şi Arabia Saudită cer încetarea imediată a băii de sânge 

din Siria 
104. Bărbatul care s-a urcat pe stâlp lângă Palatul Cotroceni, internat la "Obregia" şi 

examinat de INML 
105. Protestatarul de la Cotroceni a fost reţinut 
106. Rusia impune interdicţii de viză unor oficiali americani, răspunzând unei 

măsuri a SUA 
107. Protest la Cotroceni: Un bărbat s-a urcat pe un stâlp şi a ameninţat că se 

împuşcă în cap - FOTO 
108. Peste 4.500 de români sunt în Siria, niciunul n-a cerut repatrierea, în ciuda 

recomandărilor MAE 
109. Serviciile britanice de informaţii, acuzate că obţin informaţii după torturarea 

suspecţilor 
110. Trinity Mirror - o altă companie media britanică, intrată în scandalul 

interceptărilor 
111. Siria: Cel puţin 95 de morţi după un atac al armatei în oraşul Hama 
112. Primele căsătorii homosexuale în New York marchează un nou pas privind 

drepturile acestei comunităţi 
113. Noi violenţe în Siria: Peste 30 de morţi în confruntările din oraşul Homs 
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114. EXCLUSIV: Dan Ioan Popescu: Voi continua procesul în ţară şi în afară, 
decizia ICCJ este aberantă 

115. China a închis 1,3 milioane de site-uri în 2010 
116. Polemică în Germania, după decizia de a-i atribui un prestigios premiu politic 

lui Vladimir Putin 
117. Sting şi-a anulat concertul din Kazahstan la îndemnul organizaţiei Amnesty 

International 
118. Maroc: Peste 98 la sută dintre alegători au votat la referendum în favoarea 

proiectului de revizuire a constituţiei 
119. ONU cere guvernelor din Europa şi Asia Centrală să nu mai plaseze copii în 

orfelinate de stat 
120. ONG-uri: Primăria Baia Mare vrea să ridice un zid de beton în jurul unui bloc 

în care locuiesc romi 
121. Noi manifestaţii în Siria. 11 oameni au fost ucişi de forţele de securitate 
122. Bashar al-Assad: Siria se confruntă cu "un complot" - VIDEO 
123. Ben Ali şi Hosni Mubarak, vizaţi de anchete judiciare în Franţa pentru spălare 

de bani 
124. Comisie: Limitele teritoriilor cu minorităţi pot fi modificate fără atingerea 

drepturilor acestora 
125. ONG-uri: CNCD administrează preferenţial şi politizat dosare în care sunt 

implicaţi înalţi demnitari 
126. Luna mai, cea mai sângeroasă din ultimii patru ani pentru civilii afgani 
127. Cel puţin 22 de manifestanţi au fost ucişi de forţele de securitate în Siria 
128. Semnificaţii istorice pentru ziua de 8 iunie 
129. Centrul Capitalei, o discotecă în aer liber timp de două ore la mitingul gay - 

GALERIE FOTO 
130. Marşul Diversităţii din Capitală: Au participat ambasadorii SUA, al Marii 

Britanii şi al Suediei - FOTO 
131. Conturile Gmail ale unor oficiali americani, piratate printr-un atac informatic 

provenind din China 
132. ONU acuză regimul libian de crime împotriva umanităţii 
133. Forţele de securitate siriene au ucis şapte civili 
134. Siria: Manifestaţii contra regimului lui Bashar al-Assad. Cel puţin opt oameni 

au fost ucişi 
135. Adjunctul şefului misiunii SUA: Noi criticăm imunitatea parlamentară din 

România 
136. România, somată să redeschidă ancheta privind închisorile secrete ale CIA 
137. Un expert ONU recomandă asigurarea unor condiţii esenţiale înaintea 

reformelor judiciare în România 
138. Băsescu: Curţile constituţionale să identifice echilibru între drepturile 

omului şi interesul general 
139. Cel puţin 34 de manifestanţi sirieni au fost ucişi vineri de forţele de securitate 
140. Irinel Columbeanu a cerut revizuirea deciziei prin care Irina i-a fost 

încredinţată mamei sale 
141. Deputat PSD: Să fie luate măsuri disciplinare împotriva celui care i-a permis 

accesul în Parlament lui Irinel Columbeanu 
142. Legea privind combaterea pornografiei, avizată de Comisia pentru 
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drepturile omului a Camerei 
143. Crasnea (CRP): Dl. Frunda are gândiri umorale despre rostul presei, 

surprinzătoare la un om inteligent 
144. Frunda este pentru suspendarea temporară a jurnaliştilor care încalcă repetat 

drepturi ale cetăţenilor 
145. Irinel Columbeanu s-a certat la Parlament cu preşedintele asociaţiei TATA 
146. Columbeanu, bucuros că a fost audiat de o mică parte a Comisiei pentru 

drepturile omului din Cameră 
147. Frunda: În România este nevoie de o lege a presei 
148. Irinel Columbeanu s-a dus nechemat la Comisia pentru drepturile omului 

de la Cameră. Deputat PDL: Parlamentul este mai presus de Irinei şi 
Monici 

149. Violenţele din Siria s-au soldat cu aproximativ 850 de morţi în ultimele luni 
150. Amnesty International: Romii continuă să fie discriminaţi în România, inclusiv 

prin discursurile politice 
151. Amnesty International: Revoltele din lumea musulmană marchează începutul 

unei schimbări istorice 
152. Conflictul soţilor Columbeanu a ajuns în Parlament. Irinel şi Monica vor 

fi audiaţi la Comisia pentru drepturile Omului din Camera Deputaţilor 
153. Jurnalistul Stelian Negrea şi conducerea Intact, chemaţi marţea viitoare la 

discuţii la CNA 
154. CRP: Ideea de Lege a presei este inoportună, autoreglementarea trebuie 

consolidată 
155. Armata siriană a intrat cu tancuri în oraşul Banias 
156. Doi raportori ONU cer Statelor Unite să dezvăluie circumstanţele uciderii lui 

Osama ben Laden 
157. CSAT, Ioan Ghişe şi Silviu Prigoană - printre "repetenţii libertăţii de 

exprimare" 
158. Mai mult de 1.000 de persoane, arestate în ultimele două zile în Siria 
159. Roberta Anastase şi Gyorgy Frunda spun că au fost şantajaţi de mai mulţi 

jurnalişti 
160. Reacţii diferite în PE, cu privire la moartea lui Osama ben Laden 
161. Zeci de mii de manifestanţi împotriva regimului în Siria 
162. Marea Britanie a retras invitaţia adresată ambasadorului Siriei la căsătoria 

princiară 
163. Consiliul de Securitate al ONU nu a reuşit să ajungă la un acord privind Siria 
164. Reprimarea violentă a manifestaţiilor din Siria, condamnată ferm de 

comunitatea internaţională 
165. Reprimarea manifestaţiilor de vineri din Siria, soldată cu mai mult de 70 de 

victime 
166. CNA le cere posturilor TV-radio să-şi publice Codurile de conduită 

profesională până la 1 octombrie 
167. Administraţia Penitenciarelor: Infrastructura sistemului penitenciar, uzată 

moral şi tehnic 
168. Raportul Departamentului de Stat al SUA: Stereotipurile şi limbajul 

discriminator în referirile la romi, răspândite în România 
169. Raportul Departamentului de Stat al SUA: Guvernul român aplică ineficient 
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legi privind corupţia 
170. Raportul Departamentului de Stat al SUA: Abuzurile în închisorile româneşti 

au continuat şi în 2010 
171. 22 de persoane, ucise în timpul manifestaţiilor în trei oraşe siriene 
172. Peste 100 de cadavre, descoperite în ultimele 24 de ore în Coasta de Fildeş 
173. Judecarea apelului formulat de Julian Assange este programată pe 12-13 iulie 
174. Regimul libian, dispus la dialog cu rebelii dacă aceştia depun armele 
175. Bilanţul violenţelor din Siria este de 123 de morţi - organizaţie 
176. CRONOLOGIE: Trei săptămâni de proteste în Siria 
177. Netanyahu cere ONU anularea imediată a raportului Goldstone privind 

ofensiva din Gaza 
178. Amenzi de până la 200.000 lei pentru cenzură şi ingerinţe editoriale la radio şi 

TV 
179. Siria: Zeci de mii de oameni au manifestat în sprijinul preşedintelui Bashar al-

Assad - VIDEO 
180. Consiliul Naţional de Tranziţie libian vrea judecarea lui Kadhafi în Libia, 

"după victorie" 
181. Apel la o revoltă populară în toate provinciile siriene, postat pe Facebook 
182. Proteste în Siria: Cel puţin zece morţi în urma confruntărilor de la Sanamein - 

VIDEO 
183. Cel puţin 100 de manifestanţi au fost ucişi în oraşul sirian Deraa 
184. Cel puţin 15 persoane au fost ucise miercuri în sudul Siriei 
185. Comisia pentru drepturile omului respinge înlocuirea termenului "rom" 

cu "ţigan" 
186. Legea jurnalismului depusă de Ghişe, respinsă de Comisii din Senat 
187. FOCUS: Florin Iepan: În definitiv, toată ţara asta a fost la Odessa 
188. Aurescu a pledat în CAE pentru coordonarea şi complementaritatea cu NATO 

legat de situaţia din Libia 
189. Un mort şi cel puţin 100 de răniţi la o manifestaţie din sudul Siriei 
190. Mai mulţi răniţi în sudul Siriei. Forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene 
191. ONU se teme de represalii ale regimului lui Muammar Kadhafi asupra civililor 

în Libia 
192. Patru morţi şi sute de răniţi, în timpul unei manifestaţii în Siria 
193. Consiliul de Securitate al ONU a autorizat folosirea forţei împotriva trupelor 

lui Kadhafi 
194. Poliţia din Bahrain trage cu puşti de vânătoare în manifestanţi - VIDEO 
195. Assange: Internetul, în special reţeaua Facebook, cea mai mare maşinărie de 

spionaj creată vreodată 
196. Filmele pe teme biografice, printre tendinţele de anul acesta în cinematografie 
197. Protest antifumat cu chiloţi la plic, în Parlamentul moldovean 
198. MApN, despre recrutarea de mercenari români în Libia: Nu e vorba despre 

persoane din MApN 
199. Muammar Kadhafi a recrutat mercenari inclusiv din România 
200. O companie din Coreea de Sud şi-a forţat angajaţii să slăbească 
201. Seara Europeană de Testare: Nouă din zece cluburi au refuzat accesul romilor 
202. Sute de manifestanţi egipteni au luat cu asalt clădiri ale serviciului de 
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securitate 
203. Noi violenţe în Coasta de Fildeş. Şase femei au fost ucise de susţinătorii lui 

Laurent Gbagbo - GALERIE FOTO 
204. Steven Spielberg va regiza un film despre site-ul WikiLeaks 
205. Cel puţin 6.000 de morţi de la începutul violenţelor în Libia 
206. Libia a fost suspendată din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului 
207. WikiLeaks şi figuri ale "primăverii arabe", pe lista candidaţilor la Premiul 

Nobel pentru Pace 
208. Washingtonul îşi mobilizează toate resursele împotriva regimului lui Kadhafi 
209. Examinarea psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la alegeri, avizată negativ 

la Senat 
210. SUA, dispuse să ajute opozanţii din Libia 
211. Barack Obama consideră scandaloasă vărsarea de sânge din Libia 
212. Forţele afgane practică tortura asupra deţinuţilor, iar occidentalii cunosc 

situaţia şi o ignoră 
213. Muammar Kadhafi ar fi părăsit ţara şi s-ar îndrepta spre Venezuela 
214. Situaţia din Libia este din ce în ce mai haotică. Mai multe oraşe, controlate de 

manifestanţi - VIDEO 
215. China cenzurează cuvântul "iasomie" în căutările online, pe fondul apelurilor 

la manifestaţii 
216. Noi proteste în nordul Africii şi Orientul Mijlociu 
217. Proteste în numeroase ţări din nordul Africii şi Orientul Mijlociu 
218. Guvernul canadian, atacat de hackeri din China 
219. Sute de egipteni, daţi dispăruţi după protestele din piaţa Tahrir 
220. Mii de tineri manifestează în centrul capitalei Yemenului, cerând plecarea 

preşedintelui 
221. Moldoveanul Ilie Cazac, condamnat la închisoare în Transnistria pentru 

spionaj şi înaltă trădare 
222. România, centru global pentru traficul de persoane 
223. Mai multe organizaţii vor să îl dea în judecată pe George W. Bush pentru 

tortură 
224. Jurnaliştii prezenţi la Cairo continuă să fie hărţuiţi 
225. "Vinerea plecării" în Egipt: Sute de mii de manifestanţi protestează în marile 

oraşe - VIDEO 
226. Alistar: CC a cenzurat un act administrativ, încălcând independenţa şi 

autonomia puterii judecătoreşti 
227. AFP: Valul de schimbări din lumea arabă ar putea fi în defavoarea Statelor 

Unite 
228. Belarusul consideră participarea României la Conferinţa Donatorilor drept un 

gest neprietenos 
229. Comisii din Senat avizează înlocuirea termenului "rom" cu "ţigan" 
230. Consilier al Kremlinului: Rusia nu va putea să se modernizeze fără să renunţe 

definitiv la totalitarism 
231. ONU: 300 de oameni au murit de la începutul protestelor din Egipt 
232. Mohamed ElBaradei: SUA îşi pierd credibilitatea prin sprijinul acordat lui 

Hosni Mubarak 
233. Cameron, Sarkozy şi Merkel îi cer lui Hosni Mubarak să aplice reforme şi să 
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organizeze alegeri libere 
234. Metode brutale ale poliţiei egiptene, descrise în note diplomatice americane 

dezvăluite de WikiLeaks 
235. Marko Bela: Cultura este cea care leagă şi apropie naţiunile, nu politica 
236. Aleksandr Lukaşenko a fost învestit preşedinte al Belarusului pentru al 

patrulea mandat 
237. Premierul în exerciţiu formează un Guvern de uniune naţională în Tunisia 
238. Ilie Năstase şi-a plătit amenda pentru discriminare 
239. Avocaţi: Julian Assange riscă să fie executat sau închis la Guantanamo dacă va 

fi extrădat în Suedia 
240. Condiţii mizere pentru muncitori români, într-o tabără de module de lângă un 

şantier din Franţa 
241. WikiLeaks cere Google şi Facebook să anunţe dacă justiţia SUA a cerut date 

personale despre site 
242. Grecia vrea să expulzeze imigranţii aflaţi ilegal pe teritoriul ţării 
243. Jafar Panahi, invitat în juriul Festivalului de film dedicat drepturilor 

omului de la Geneva (7 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 8.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  CRONOLOGIE: În 2011, opoziţia s-a unit cu acte, dar fricţiunile apar încă din 
luna de miere (28 decembrie 2011) 

2.  2011 ÎN CINEMA: Un "discurs" de Oscar sau cum a (re)câştigat un film 
britanic simpatia americanilor - VIDEO 

3.  Crăciun nazist: Cum petrecea Adolf Hitler Crăciunul în timpul celui de-
Al Doilea Război Mondial - FOTO 

4.  Lars von Trier nu va fi judecat pentru declaraţiile sale despre nazism 
5.  Trusa de scris folosită de Hitler pentru a semna Acordul de la Munchen, 

vândută cu 423.000 de dolari 
6.  Barack Obama, comparat cu Hitler şi Stalin. Motivul pentru care liderul 

american a fost aşezat lângă cruzii dictatori - VIDEO 
7.  Trusa de scris folosită de Adolf Hitler pentru a semna Acordul de la 

Munchen, scoasă la licitaţie 
8.  O grupare neonazistă germană pregătea atacuri împotriva unor politicieni 
9.  Angela Merkel respinge ideea organizării în Germania a unui referendum 

asupra politicii UE 
10.  Parlamentar ucrainean: România să-şi asume complicitatea la Holocaust dacă 

vrea să fie respectată 
11.  Grecii compară Guvernul german cu naziştii: Afişe cu Angela Merkel în 

uniformă SS, pe străzile din Grecia - FOTO 
12.  Regele Mihai despre Băsescu: Cu cât sunt mai mărunte jignirile sale, cu atât se 

crede mai important 
13.  Muammar Kadhafi va fi înmormântat într-un loc secret, pentru a evita 

pelerinajele 
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14.  Muammar Kadhafi, alături de Ceauşescu şi Saddam pe lista dictatorilor cu un 
sfârşit violent. Ultimele minute ale liderului libian - VIDEO 

15.  "Mein Kampf" intră în domeniul public în 2016. Este nevoie de un marcaj 
special pentru acest volum? 

16.  Lars von Trier, interogat de poliţia daneză. Cineastul ar putea fi cercetat pentru 
"lăudarea crimelor de război" 

17.  Editorial Cristian Tudor Popescu: Man is the Jew of the World 
18.  Premiile Nobel în câteva cifre statistice 
19.  Filmul "Melancholia" de Lars von Trier, din 30 septembrie în cinematografele 

din România - VIDEO 
20.  Paleologu a cerut PDL, în plenul reunit, să aprobe prezenţa Regelui Mihai în 

Parlament 
21.  A fost publicată o colecţie de fotografii cu Hitler realizate în 3D 
22.  Adolf Hitler în fotografii color rare - FOTO 
23.  Semnificaţii istorice pentru 11 septembrie 
24.  Filmul rus "Faust" de Aleksandr Sokurov a câştigat Leul de Aur la Mostra 

2011 
25.  Galliano - amendă de 6.000 de euro, cu suspendare, pentru comportament 

antisemit şi rasist 
26.  Semnificaţii istorice pentru 3 septembrie 
27.  Alexandra Maria Lara va juca într-un film despre Niki Lauda 
28.  Semnificaţii istorice pentru 19 august 
29.  Semnificaţii istorice pentru 17 august 
30.  August, luna evenimentelor majore care au întors cursul istoriei 
31.  Lars von Trier va şoca din nou lumea filmului? Următorul film al regizorului 

va conţine scene sexuale reale 
32.  Semnificaţii istorice pentru 2 august 
33.  Semnificaţii istorice pentru 20 iulie 
34.  Prostituatele din Paris, un pericol pentru soldaţii nazişti. Care a fost 

planul lui Hitler pentru a stopa răspândirea bolilor cu transmitere sexuală 
35.  Adolf Hitler nu mai este cetăţean de onoare al oraşului său natal 
36.  Editorial Cristian Tudor Popescu: Româna – ca matematica 
37.  Cum a rezolvat Cristian Tudor Popescu subiectele la proba de limbă şi 

literatură română 
38.  România a lansat o provocare deschisă Rusiei. Băsescu nu e un lup singuratic 
39.  Iliescu: Ieşirea lui Băsescu despre Ion Antonescu - inadmisibilă, descalificantă, 

compromite ţara 
40.  Semnificaţii istorice pentru 29 iunie 
41.  Un senator PDL îi scrie lui Băsescu: Opiniile despre rege, probe de ignoranţă 

ce vă descalifică 
42.  Bogdan Enoiu: Cum a câştigat agenţia McCann "Oscarul" publicităţii la 

Cannes 
43.  Procesul Galliano: Acuzat de antisemitism, designerul dă vina pe dependenţa 

de alcool şi medicamente 
44.  Spielberg a dat-o afară pe Megan Fox din franciza "Transformers" 
45.  Cristi Puiu: Nu trebuie să ne imaginăm cinematografia ca pe o ţară. Există 

cinema punct 
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46.  Atac împotriva euro şi polemică pe tema lui Hitler, la Parlamentul 
European 

47.  Ce scria Hitler în prima scrisoare referitoare la "ameninţarea evreiască" 
48.  Cannes 2011: Kirsten Dunst - premiul pentru interpretare feminină 
49.  Lars von Trier, mândru că este persona non grata la Cannes 
50.  AFP: Mică istorie a scandalurilor de la Festivalul de Film de la Cannes 
51.  Lars Von Trier, declarat "persona non grata" la Festivalul de Film de la Cannes 
52.  Lars Von Trier: Îl înţeleg pe Hitler, chiar dacă nu era un tip curajos 
53.  Naziştii l-au filmat pe Jesse Owens în 3D la Olimpiada de la Berlin din 1936 
54.  Fotografii ale cadavrelor unor personalităţi politice care au generat dispute în 

lume 
55.  Semnificaţii istorice pentru ziua de 1 mai 
56.  Semnificaţii istorice pentru 30 aprilie 
57.  Căsătoria prinţului William, la 66 de ani de la cea a lui Hitler, într-o 

catedrală cu ghinion 
58.  Semnificaţii istorice pentru 20 aprilie 
59.  Galliano a fost dat afară de la propria companie 
60.  Asalt final împotriva buncărului preşedintelui ivorian Laurent Gbagbo 
61.  Ciocolata otrăvită, printre armele simpatizanţilor lui Hitler împotriva 

liderilor Aliaţilor 
62.  Muammar Kadhafi face apel la Grupul de Contact să înceteze "ofensiva 

barbară" contra Libiei 
63.  Semnificaţii istorice pentru 21 martie 
64.  Semnificaţii istorice pentru 19 martie 
65.  Semnificaţii istorice pentru 18 martie 
66.  Nepoata designerului Christian Dior: Hitler este eroul meu 
67.  Eva Braun, soţia liderului nazist Adolf Hitler, cu faţa înnegrită şi în 

costum bărbătesc 
68.  Ultima colecţie Dior semnată John Galliano, prezentată la Paris în timp ce 

creatorul se află la dezintoxicare - FOTO 
69.  Kadhafi, subiect de ironii pe Internet: Nu îmi reproşaţi nebunia mea, doar în 

asta excelez - VIDEO 
70.  Galliano va fi judecat pentru injurii rasiale, deşi şi-a cerut scuze public 
71.  Galliano, concediat din funcţia de director de creaţie al casei Dior 
72.  Galliano îl adoră pe Hitler - VIDEO 
73.  AFP: Muammar Kadhafi este din ce în ce mai izolat în Libia şi pe plan 

internaţional 
74.  Neonazist executat după 27 de ani în statul Ohio, deşi avocaţii săi au 

susţinut până în ultima clipă că era bolnav mintal. Viaţa unui travestit 
care îl imita pe Hitler 

75.  Iliescu: Uniunea PSD-PNL, ca alianţa dintre SUA şi URSS împotriva 
Germaniei lui Hitler 

76.  Semnificaţii istorice pentru 11 februarie 
77.  Aviaţia britanică a vrut să îl răpească pe Hitler 
78.  Semnificaţii istorice pentru 30 ianuarie 
79.  Ultima gardă de corp în viaţă a lui Hitler nu mai poate da autografe 
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80.  Bernd Eichinger, producătorul filmelor "Numele trandafirului" şi "Der 
Untergang", a murit 

81.  O proteză dentară a lui Winston Churchill, vândută la licitaţie pentru aproape 
19.000 de euro 

82.  Fotografii inedite cu Hitler, vândute la licitaţie cu 35.800 de euro 
83.  Partidele de extremă-dreapta din Europa încearcă să îşi schimbe imaginea 
84.  Ceauşescu, Mussolini, Hitler, printre dictatorii tiranizaţi de soţiile lor - 

FOTO 
85.  BIO: Autorul atacului din Arizona, un tânăr care manifesta o obsesie pentru 

Gabrielle Giffords (10 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 8.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  Discursul "I Have a Dream" al pastorului Martin Luther King Jr. va fi inclus 
în Grammy Hall of Fame (22 noiembrie 2011) 

2.  Bon Jovi a cântat hiturile, iar fanii i-au cântat "La mulţi ani! " lui Sambora, la 
Bucureşti 

3.  Bon Jovi a susţinut un show exploziv, de trei ore, în Capitală, pentru peste 
50.000 de fani - GALERIE FOTO 

4.  Playboy a lansat un serviciu de abonamente online pentru arhiva sa 
digitalizată 

5.  Samuel L. Jackson debutează pe Broadway 
6.  Semnificaţii istorice pentru 15 ianuarie (15 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 8.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  Semnificaţii istorice pentru 10 decembrie (10 decembrie 2011) 
2.  Lui Brad Pitt îi place fotbalul. Vezi cu ce echipă ţine actorul 
3.  Elton John are o orhidee care îi poartă numele - FOTO 
4.  Miss World 2011: Ivian Lunasol Sarcos Colmenares din Venezuela, marea 

câştigătoare - VIDEO, FOTO 
5.  Semnificaţii istorice pentru 15 octombrie 
6.  Clint Eastwood se gândeşte să revină la actorie 
7.  Morgan Freeman denunţă rasismul din Statele Unite 
8.  Animale abandonate, fără hrană şi fără apă, la grădina zoologică din Tripoli - 

VIDEO 
9.  Semnificaţii istorice pentru 5 august 
10.  U2 a înregistrat o versiune specială a cântecului "Happy Birthday" pentru 

Nelson Mandela 
11.  Morgan Freeman îşi îndeamnă fanii să muncească în folosul comunităţii de 

ziua lui Nelson Mandela 
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12.  Albert de Monaco şi Charlene Wittstock - un cuplu unit de pasiunea pentru 
sport şi umor 

13.  Annie Lennox a primit însemnele Ordinului Imperiului Britanic în grad de 
Ofiţer 

14.  Semnificaţii istorice pentru ziua de 28 iunie 
15.  Forest Whitaker a devenit ambasador al bunăvoinţei pentru UNESCO 
16.  Michelle Obama l-a vizitat pe Nelson Mandela - FOTO 
17.  Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, premiat în Australia pentru curajul 

excepţional în apărarea drepturilor omului 
18.  Semnificaţii istorice pentru 10 mai 
19.  Semnificaţii istorice pentru 9 mai 
20.  Obama va susţine un discurs în Parlamentul britanic la 25 mai 
21.  Google finanţează digitalizarea arhivelor lui Nelson Mandela 
22.  Semnificaţii istorice pentru 11 februarie 
23.  Naomi Campbell a pozat nud la 40 de ani - FOTO 
24.  Nelson Mandela a fost externat şi va primi îngrijiri medicale la domiciliu 
25.  Nelson Mandela este "foarte bolnav", dar nu "în pericol" de moarte 
26.  David Beckham şi Nelson Mandela, într-o campanie pentru Salvaţi Copiii - 

VIDEO 
27.  Nelson Mandela a murit pe internet. Informaţia a fost dezminţită de fundaţia 

Mandela (16 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 8.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

1.  Spectacol impresionant în memoria lui Michael Jackson, în premieră 
mondială - VIDEO (3 octombrie 2011) 

2.  Anders Behring Breivik: BBC este adevărata ameninţare din media britanică. 
"Top Gear" este unul dintre puţinele programe care merită văzute 

3.  Filmele pe teme biografice, printre tendinţele de anul acesta în 
cinematografie 
Barack Obama: Armata egipteană trebuie să asigure o tranziţie credibilă (11 
februarie 2011) 

4.  

 
 
Anexa 2. Tabel 8.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

CRONOLOGIE: Principalele evenimente din lume în 2011 (29 decembrie 
2011) 

1.  

2.  Semnificaţii istorice pentru data de 29 decembrie 
3.  CRONOLOGIE: Marii dispăruţi ai anului 2011 
4.  Clopotele au bătut pentru Vaclav Havel în prezenţa mai multor lideri ai 

lumii. Traian Băsescu şi Emil Constantinescu, printre invitaţi - GALERIE 
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FOTO 
5.  Un bulevard care poartă numele lui Vaclav Havel a fost inaugurat la Gdansk 
6.  Emil Constantinescu va participa la funeraliile lui Vaclav Havel. Fostul 

preşedinte merge la Praga împreună cu Băsescu 
7.  Cetăţenii cehi şi numeroase personalităţi străine îşi iau adio, vineri, de la 

Vaclav Havel 
8.  Preşedintele Băsescu va participa la funeraliile fostului lider ceh Vaclav 

Havel 
9.  Prima zi de doliu în Cehia: Sicriul cu trupul lui Vaclav Havel, transferat la 

Castelul Praga - GALERIE FOTO 
10.  Înmormântarea lui Vaclav Havel va avea loc vineri, la Praga 
11.  Boc: Havel a fost deschizătorul drumului spre libertate pentru ţările din 

fostul lagăr sovietic 
12.  Presa cehă îl omagiază pe Vaclav Havel, "învingătorul marilor bătălii" 
13.  Băsescu, despre Havel: Nu există cineva care să-i fie echivalent în Europa de 

Est 
14.  CRONOLOGIE: Principalele date din viaţa fostului preşedinte ceh Vaclav 

Havel 
15.  Pleşu: Nimeni nu a riscat în România cât a riscat Havel 
16.  Editorial Cristian Tudor Popescu: Vaclav Havel a murit, Ion Iliescu va 

„înceta din viaţă” 
17.  Numeroşi cehi au aprins lumânări în locuri simbolice din Praga, în memoria 

lui Vaclav Havel - FOTO 
18.  Obama i-a adus un omagiu lui Vaclav Havel, subliniind "rezistenţa sa 

paşnică" 
19.  Emil Constantinescu, despre Vaclav Havel: Era un prieten adevărat. Mi-e 

greu să cred că ne-a părăsit 
20.  Havel şi România - legături politice, dar şi culturale 
21.  Băsescu: Odată cu Vaclav Havel s-a stins o mare conştiinţă a timpului nostru 
22.  Lech Walesa: Vocea lui Vaclav Havel va lipsi enorm Europei 
23.  Roman, despre Havel: Într-un moment în care sunt puţine repere morale, 

dispare unul dintre ele 
24.  BIOGRAFIE: Vaclav Havel, eroul "Revoluţiei de Catifea" 
25.  Iliescu: La 75 de ani, Vaclav Havel şi-a încheiat o viaţă glorioasă 
26.  Vaclav Havel a decedat. Fostul preşedinte ceh a murit în somn - FOTO şi 

VIDEO 
27.  "Istanbul", prima carte de memorialistică a lui Orhan Pamuk, lansată la 

editura Polirom 
28.  Milan Kundera şi Milos Forman, surprinşi de poliţia secretă, într-o expoziţie 

vernisată joi la ICR 
29.  Economiile occidentale nu mai pot funcţiona pe datorie. Pentru a pune capăt 

crizei, guvernele trebuie să producă excedente bugetare 
30.  Polemică în Germania, după decizia de a-i atribui un prestigios premiu 

politic lui Vladimir Putin 
31.  Nomad Theatrical Co. din New York prezintă spectacolul "Polanski 

Polanski" la Odeon 
32.  Vaclav Havel a fost externat, va primi îngrijiri medicale la domiciliu 
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33.  Proiectul "Odessa" de Florin Iepan şi "Videocracy" de Erik Gandini, 
prezentate la One World 2011 

34.  Vaclav Havel, spitalizat pentru tulburări respiratorii 
35.  Semnificaţii istorice pentru 3 februarie 
36.  Mişcări democratice care au primit denumiri de flori sau culori 
37.  Foşti disidenţi est-europeni cer UE să ia măsuri faţă de "deriva autoritară" a 

premierului ungar (8 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 8.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  Barack Obama, comparat cu Hitler şi Stalin. Motivul pentru care liderul 
american a fost aşezat lângă cruzii dictatori - VIDEO (2 decembrie 2011) 

2.  Unica fiică a lui Iosif Stalin, Svetlana Stalina, a murit în SUA la vârsta de 85 
de ani 

3.  O maladie cerebrală ar fi putut influenţa acţiunile lui Stalin, potrivit unui 
jurnal secret 
Mihail Hodorkovski îl compară pe "juristul" Putin cu "banditul" Stalin (12 
aprilie 2011) 

4.  
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Rador (rador.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 9.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

1.  Forţele de securitate siriene au tras în protestatari, într-o suburbie a 
Damascului (29 decembrie 2011) 

2.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Sâmbătă, 24 decembrie 2011 
3.  “Actualitatea în dezbatere”. Ediţie specială, dedicată fostului preşedinte ceh, 

Vaclav Havel 
4.  Mihail Gorbaciov: `Societatea rusă va rezista` 
5.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Marţi, 20 decembrie 2011 
6.  La Timişoara sunt comemoraţi eroii martiri de la revoluţie 
7.  Crimele comise în timpul revoluţiei din decembrie 1989 nu se prescriu 
8.  Rusia îşi schimbă poziţia privind situaţia din Siria 
9.  Navi Pillay estimează că peste 5.000 de persoane au fost ucise în Siria 
10.  Bilanţul islamic al primăverii arabe 
11.  Ucrainenii din România, o minoritate cu drepturi depline 
12.  Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului face apel la judecarea 

Siriei de către Curtea Penală Internaţională 
13.  Spitalele din Slovacia se pregătesc să facă faţă demisiei a aproximativ 2.000 

de medici 
14.  Camera Deputaţilor a adoptat raportul la proiectul de lege pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie 
15.  Plângere penală împotriva procurorului-şef al DNA, Daniel Morar 
16.  Premierul turc cere demisia preşedintelui sirian, după anunţul militanţilor 

privind moartea a patru copii 
17.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Miercuri, 23 noiembrie 2011 
18.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Marţi, 22 noiembrie 2011 
19.  NECULAI CONSTANTIN MUNTEANU - 70 de ani 
20.  Noi proteste antiguvernamentale soldate cu victime în Siria 
21.  Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a solicitat o investigaţie 

privind uciderea lui Gaddafi 
22.  Comisarul ONU Navy Pillay avertizează asupra situaţiei din Siria 
23.  Ceremonia de decernare a premiilor Nobel pentru Economie şi Pace va avea 

loc la Stockholm, pe 10 decembrie 
24.  UE, dezamăgită de verdictul dat în cazul fostului premier ucrainean, Iulia 

Timoşenko 
25.  Sindicatele pensionarilor intenţionează să dea în judecată Guvernul României 
26.  Cel puţin 30 de oameni au fost ucişi în conflictele care au avut loc duminică, 

în Siria 
27.  Trei femei au primit Premiul Nobel pentru Pace 
28.  Trei femei, laureate ale Premiului Nobel pentru Pace anul acesta 
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29.  Peste 5.000 de elevi şi studenţi vor participa, în Timişoara şi Arad, la o 
manifestare împotriva drogurilor 

30.  China şi Rusia au respins în Consiliul de Securitate al ONU o rezoluţie 
împotriva Siriei 

31.  Ministrul britanic de interne, Theresa May, anunţă planul de modificare a 
reglementărilor pentru imigraţie 

32.  Românii din Serbia, optimiști în privința recensământului populației 
33.  Absenţa justiţiei atât pentru bulgari, cât şi pentru romi 
34.  China avertizează Statele Unite să nu se amestece în problemele sale interne 
35.  Prima femeie africană laureată a Premiului Nobel pentru Pace a decedat 
36.  Londra vrea să se distanţeze de Europa 
37.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Marţi, 6 septembrie 2011 
38.  Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului susţine că 

România a deschis un centru de detenţie clandestin al CIA lângă 
Bucureşti 

39.  Noi demonstraţii soldate cu victime în Siria 
40.  România încercă degeaba 
41.  Jose Manuel Barroso: “Ucraina poate conta pe sprijinul Uniunii Europene” 
42.  Un proiect de rezoluţie care prevede sancţiuni împotriva Siriei va fi prezentat 

Naţiunilor Unite 
43.  Tancurile siriene se retrag din oraşul Deir al-Zour 
44.  Sirienii sunt dezamăgiţi de poziţia celorlalte naţiuni faţă de situaţia din Hama 
45.  Violenţele continuă, în oraşul sirian Hama 
46.  O femeie iraniană desfigurată cu acid şi-a iertat atacatorul 
47.  Dalai Lama, în vizită la Casa Albă 
48.  Organele ruseşti ale fărădelegii 
49.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Luni, 11 iulie 2011 
50.  Iniţiativă legislativă pentru crearea unei noi instituţii: Avocatul Copiilor 
51.  Arabia Saudită achiziţionează tancuri din Germania 
52.  Amnesty International acuză guvernul sirian de crime împotriva umanităţii 
53.  Premierul chinez, Wen Jiabao, are convorbiri, în Downing Street, cu 

premierul britanic, David Cameron 
54.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Luni, 27 iunie 2011 
55.  Declaraţia preşedintelui Partidului Civic Maghiar privind drepturile 

colective ale minorităţilor naţionale în România 
56.  Deputaţii vor dezbate luni punctele sensibile din statutul minorităţilor 

naţionale 
57.  Deputaţii din Comisia pentru drepturile omului dezbat proiectul de lege 

privind statutul minorităţilor naţionale 
58.  Comunitatea internaţională se teme de declanşarea unei crize umanitare în 

Siria  
59.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Sâmbătă, 4 iunie 2011 
60.  Apel public adresat celor peste 8.500 de victime ale Revoluţiei din 

Decembrie 1989 
61.  Rusia condamnă NATO pentru atacurile asupra capitalei Libiei 
62.  Încheierea protocolului de colaborare dintre Universitatea de Medicină şi 
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Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca şi Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor 

63.  Proteste antiguvernamentale în toată Siria 
64.  Oraşul sirian Homs a fost bombardat de tancuri guvernamentale 
65.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Miercuri, 11 mai 2011 
66.  Armata siriană continuă represaliile împotriva aşa-zişilor “terorişti” 
67.  Cel puţin 21 de persoane au fost ucise în demonstraţiilor antiguvernamentale 

care au avut loc vineri, în Siria 
68.  Interviu cu Thomas Hammarberg, Înaltul Comisar pentru drepturile 

omului al Consiliului Europei 
69.  Anchetă, în Pakistan, privind eşecul serviciilor de informaţii de a-l localiza 

pe Osama bin Laden 
70.  Comunicat de presa (3 mai) 
71.  Statele Unite impun noi sancţiuni împotriva oficialilor sirieni 
72.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Miercuri, 27 aprilie 2011 
73.  Ungaria a încetat să mai fie republică (KOMMERSANT) 
74.  Secretarul general al ONU condamnă folosirea forţei de autorităţile siriene 
75.  O echipă a ONU va analiza încălcările drepturilor omului, în timpul 

conflictului din Libia 
76.  Vechii prieteni 
77.  Comunicat CSM: Semnarea Protocolului Trilateral de Colaborare încheiat 

între MAE, CSM şi IER 
78.  Vizită la New York a unei delegaţii formate din foşti deţinuţi politici la 

Tiraspol 
79.  Liderii David Cameron şi Nicolas Sarkozy fac un apel către poporul libian 
80.  18.000 de condamănări la moarte, la nivel internaţional, în 2010, potrivit 

Amnesty International 
81.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Sâmbătă, 26 martie 2011 
82.  Ambasadorul Dumitru Ciauşu va fi înmormântat la Cimitirul Ghencea Civil 

din Capitală 
83.  Proteste antiguvernamentale în Siria şi Maroc 
84.  Ministrul yemenit pentru drepturile omului a demisionat 
85.  Dan Voiculescu intenţionează să reclame la CEDO dosarul său din 

justiţie 
86.  György Frunda a iniţiat o propunere legislativă ce se referă la scutirea de la 

plata impozitului a locuinţei de domiciliu. 
87.  Parlamentarii europeni au adoptat o rezoluţie în care solicită o mai bună 

respectare a drepturilor fundamentale ale romilor 
88.  Liderul libian Moammar Gaddafi acceptă trimiterea la Tripoli a unei misiuni 

de observatori internaţionali 
89.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Luni, 7 martie 2011 
90.  Mai mulţi răniţi în urma violenţelor din oraşul egiptean Alexandria 
91.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Sâmbătă, 5 martie 2011 
92.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Joi, 3 martie 2011 
93.  Comemorarea eroilor din conflictul transnistrean  
94.  Hillary Clinton îi cere colonelului Gaddafi să plece 
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95.  Occidentul analizează posibilitatea unui răspuns militar la criza din Libia 
96.  Hillary Clinton anunţă înfiinţarea unei comisii speciale pentru investigarea 

abuzurilor din Iran 
97.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Vineri, 25 februarie 2011 
98.  Nicolas Sarkozy cere oprirea legăturilor economice ale statelor europene cu 

Libia 
99.  A început evacuarea cetăţenilor străini din Libia 
100. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, în vizită la 

Bucureşti 
101. Autorităţile libiene au comis acte care ar putea echivala cu crime împotriva 

umanităţii, afirmă Navy Pillay 
102. Reforma CEDO se află pe agenda discuţiilor secretarului general al 

Consiliului Europei cu autorităţile de la Bucureşti 
103. REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Sâmbătă, 19 februarie 2010 
104. Revoltele populare se extind în toată lumea arabă 
105. Ciocniri violente în oraşul Benghazi din Libia 
106. Parlamentarii sindicalişti ascund averile liderilor de sindicat 
107. Şefa diplomaţiei europene, Catherine Ashton se află într-un turneu în 

Orientul Mijlociu 
108. Protestatarii din capitala Algeriei au fost dispersaţi 
109. Liderul rebelilor ceceni, Doku Umarov, a revendicat atentatul de pe 

aeroportul Domodedovo 
110. Alianţa Civică a Romilor a adresat o scrisoare de protest Senatului, privind 

terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor 
111. Posibila înlocuire a termenului “rom” cu cel de “ţigan” 
112. REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Luni, 31 ianuarie 2011 
113. 27.000 euro amendă pentru familiile care au al doilea copil, în China 
114. Aleksandr Lukaşenko a fost învestit în funcţia de preşedinte al Republicii 

Belarus 
115. REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Vineri, 21 ianuarie  
116. REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Joi, 20 ianuarie 2010 
117. Preşedintele Chinei a participat la un dineu privat la Casa Albă 
118. Înaltul comisar pentru minorităţi naţionale al OSCE, Knut Vollebaek, va 

avea o întrevedere cu preşedintele Traian Băsescu 
119. Numărul de condamnări ale României la CEDO a scăzut în 2010 
120. Raport de evaluare al organizaţiei Freedom House 

Avocată iraniană condamnată pentru subversiune (10 ianuarie 2011) 121. 
 
 
Anexa 2. Tabel 9.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  Mihai de România: “Am luat masa cu Hitler. Era superficial şi rece. 
Mussolini mi s-a părut mai uman” (27 decembrie 2011) 

2.  De ce a murit Mătuşa? Misterele dispariţiei Uniunii Sovietice 
3.  Premierul turc cere demisia preşedintelui sirian, după anunţul militanţilor 
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privind moartea a patru copii 
4.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Miercuri, 23 noiembrie 2011 
5.  O materniate din Sibiu nu acceptă numele de botez bizare 
6.  ION DIACONESCU: “Când ai investit un capital din ăsta de suferinţă într-o 

idee, te încrâncenezi acolo, pe poziţii!” 
7.  Stalin, nominalizat de două ori la Premiul Nobel pentru Pace 
8.  Scrisoare a lui Hitler privind exterminarea evreilor 
9.  Fotografii ale lui Hitler în format 3D, publicate în Germania 
10.  Breivik plănuia să atace Italia şi Vaticanul 
11.  Cei mai săraci au loc în Uniune? 
12.  Un politician olandez acuzat de instigare la ură a fost achitat 
13.  21 iunie 1941 - Intrarea României în război 
14.  140 ANI DE LA NAŞTEREA MARELUI CĂRTURAR ŞI OM POLITIC 

NICOLAE IORGA 
15.  Regizorul danez Lars von Trier, sancţionat de organizatorii Festivalului de 

Film de la Cannes 
16.  O agenţie de turism din Marea Britanie organizează excursii în “memoria 

naziştilor” (10 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 9.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

1.  Discurs al ambasadorului SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, cu ocazia 
lansării programului `Busolă în carieră` dedicat studenţilor la drept (14 
noiembrie 2011) 

2.  Ambasada SUA şi Centrul Cultural American vor fi închise mâine (16 
ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 9.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  Revista presei sportive internaţionale în săptămâna 28 noiembrie – 4 
decembrie 2011 (5 decembrie 2011) 

2.  Regele Mihai va conferi decoraţii unor personalităţi ale vieţii publice 
româneşti şi internaţionale 
Nelson Mandela, stabilizat după o infecţie respiratorie (29 ianuarie 2011) 3.  

 
 
Anexa 2. Tabel 9.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 
- - 

 165



 
 
Anexa 2. Tabel 9.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

1.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Sâmbătă, 24 decembrie 2011 (24 
decembrie 2011) 

2.  “Actualitatea în dezbatere”. Ediţie specială, dedicată fostului preşedinte ceh, 
Vaclav Havel 

3.  Cehii îi aduc un ultim omagiu liderului Revoluţiei de Catifea, Vaclav Havel 
4.  Funeraliile fostului preşedinte ceh, Vaclav Havel 
5.  Preşedintele Traian Băsescu, prezent la funeraliile fostului preşedinte ceh 

Václav Havel 
6.  Cehii îi aduc un ultim omagiu liderului Revoluţiei de Catifea, Vaclav Havel 
7.  La Praga au loc vineri funeraliile fostului preşedinte ceh, Vaclav Havel 
8.  Cehia: zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte, Vaclav Havel 
9.  În Cehia, este zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte, Vaclav 

Havel 
10.  Doliu naţional în Cehia 
11.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Marţi, 20 decembrie 2011 
12.  Interviu acordat de Vaclav Havel, în anul 2000, postului Radio România 
13.  Trupul neînsufleţit al fostului preşedinte al Cehiei, Vaclav Havel, va fi adus 

la Praga 
14.  REVISTA PRESEI INTERNAŢIONALE - Luni, 19 decembrie 2011 
15.  Omagii pentru Vaclav Havel 

A încetat din viaţă fostul preşedinte al Cehiei, Václav Havel (18 decembrie 
2011) 

16.  

 
 
Anexa 2. Tabel 9.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

Stalin, nominalizat de două ori la Premiul Nobel pentru Pace (7 octombrie 
2011) 

1.  
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România Liberă (romanialibera.ro) 
 
 
 
Anexa 2. Tabel 10.1 
Drepturile omului 
Termen căutat: “drepturile omului” 
 

Siria: 250.000 oameni protestează astăzi, din nou (30 decembrie 2011) 1.  
2.  Percheziţii la sediile a numeroase organizaţii nonguvernamentale egiptene 
3.  Amnistie record: Cuba eliberează 2000 de deţinuţi 
4.  Un iranian, condamnat la moarte pentru apostazie, cere azil autorităţilor 

române 
5.  Cearta intelectualilor: Pleşu, la un pas să piardă procesul de calomnie cu 

Gabriel Andreescu 
6.  Senatorii votează confiscarea averii corupţilor 
7.  Faptele vorbesc: de ce nu a putut fi Iliescu un Havel al României 
8.  Iliescu recunoaşte: „Nu puteam fi ca Havel'' 
9.  Primăvara arabă, premiată de Parlamentul European 
10.  Poetul Florin Iaru: Revoluţionarii adevăraţi au murit. Restul sunt uzurpatori, 

sunt escroci, sunt hoţi! 
11.  Iar agenturili 
12.  Miting de amploare al PCRM la Chişinău: Peste 15.000 de oameni au 

manifestat împotriva Guvernului 
13.  Reprezentanţi ai unor ONG-uri pentru drepturile omului, ridicaţi din 

Piaţa Universităţii 
14.  Proteste fără precedent ale opoziţiei ruse la adresa lui Putin 
15.  Fosta închisoare CIA din România a fost localizată 
16.  Moscova, între „primăvara rusă" şi un nou război rece 
17.  Secretarul de stat american: "A fi gay nu este o invenţie occidentală" 
18.  Războiul UDMR împotriva ANI poate costa scump România 
19.  Cadavrele a 34 de sirieni răpiţi de miliţii ale regimului sirian, descoperite în 

oraşul Homs 
20.  Bilanţul represaliilor din Siria este de cel puţin 4.000 de morţi - ONU 
21.  Atenţie la soluţiile din jobben-ul lui Viktor Orban 
22.  Cine bate la uşa Uniunii Europene? Un raport despre Alexandru cel Mare, 

decese în stradă şi certuri cu vecinii 
23.  Castrarea chimică, de la umilinţă la scăderea numărului de cazuri de 

pedofilie 
24.  Statele Unite şi UE îndeamnă regimul sirian să pună capăt imediat 

violenţelor 
25.  Pentru cine se pregăteşte şefia Senatului 
26.  Siria: Cel puţin 33 de persoane au murit 
27.  Şapte ani, informator al FBI-ului: Statul printre oameni nebuni era ceva 

normal pentru mine 
28.  Pensionarii au ieşit din nou în stradă în faţa Guvernului. Cer mărirea 
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veniturilor 
29.  Starea de sănătate a Iuliei Timoşenko este foarte gravă, afirmă un oficial 

parlamentar 
30.  Povestea europeană a imigranţilor ilegali: exploatare şi discriminare 
31.  Cine va conduce lumea: China sau India? 
32.  Rusia şi China ţin în braţe regimul Assad 
33.  Eutanasierea maidanezilor aşteaptă votul deputaţilor 
34.  Linşarea Libiei 
35.  O bilă albă 
36.  În Siria sunt aşteptate, vineri, noi manifestaţii 
37.  Internetul românesc: viteză mare, utilizatori puţini. Ce proiecte sunt în 

derulare? 
38.  Senatorii, cu tunurile pe ANI 
39.  Barbu: Aproape opt milioane de persoane primesc prestaţii sociale prin 

Ministerul Muncii 
40.  Votul final pe proiectul de lege privind asistenţa socială va fi dat peste o 

săptămână 
41.  Oltean: Legea asistenţei va fi adoptată la Cameră cel mai târziu săptămâna 

viitoare 
42.  Siria: Violenţele continuă, în ciuda înţelegerii cu Liga Arabă 
43.  Rădulescu despre Legea asistenţei sociale: După perversiuni, nu putem să-i 

dăm drumul fată mare 
44.  Liga Arabă confirmă că Siria a acceptat planul pentru depăşirea crizei 
45.  Aproximativ 200 de pensionari protestează în Piaţa Victoriei, nemulţumiţi de 

neindexarea pensiilor 
46.  Andreescu îl cheamă pe Pleşu în faţa judecătorilor de la Curtea Supremă 
47.  Castigator: În noiembrie, ia lecţii de la "Dumnezeu, turistul suprem" 
48.  "Europa nu are de ce să se teamă de islamişti" 
49.  Siria: Confruntări violente între forţele armate şi grupuri de dezertori. 40 de 

persoane au murit sau au fost rănite 
50.  Proteste în Australia, în timpul vizitei reginei Elisabeta a II-a 
51.  David Cameron: Londra, ţinta "atacului constant" al directivelor UE 
52.  Cine a preluat puterea în Libia (ARTICOL INTEGRAL) 
53.  Afaceri de familie cu banii de căldură ai bucureştenilor 
54.  Magistraţii corupţi, la mâna parlamentarilor 
55.  Ministrul ceh de Externe: Ţările mici şi mijlocii trebuie să dezvolte politică 

externă specializată 
56.  Pacienţii din mai multe spitale siriene sunt torturaţi 
57.  Războiul UDMR-ANI se mută la Senat 
58.  Cadavrul lui Gaddafi, expus într-un mall din Misrata 
59.  Familia lui Gaddafi cere cadavrul dictatorului 
60.  De ce se amestecă preşedintele CEDO într-o anchetă anticorupţie din 

România 
61.  Foto: Excentricul Gaddafi. Istoria unui lider enigmatic 
62.  România obligată să plătească 16.000 de euro unui criminal care a făcut 

laringită în închisoare 
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63.  SUA deportează latino-americanii? 
64.  CSM nu s-a speriat de magistraţii Bârsan 
65.  A.N.I. a câştigat o bătălie. Războiul continuă 
66.  România lui Severin – azi, judecătorul CEDO Bârsan 
67.  Două lumi ale femeilor 
68.  "Rusia e o ţară rea. De ce lucrăm cu ea?" 
69.  Oficial european: CEDO riscă să se sufoce cu plângeri din România şi 

Ucraina 
70.  Siria: 3.000 de oameni au murit, din martie, din cauza represaliilor 
71.  Amensty International vrea arestarea lui George W. Bush 
72.  CEDO: România va plăti 13.300 euro unui român condamnat pentru 

omor, pentru condiţiile din detenţie 
73.  Propunerea deputaţilor PDL privind castrarea chimică a pedofililor, respinsă 

de senatorii jurişti 
74.  Cine este "mama" revoluţiei din Yemen, care a primit Nobelul pentru Pace 
75.  România, măgarul lui Buridan 
76.  Siria închide un punct de trecere la graniţa cu Turcia 
77.  Cum poate supravieţui un om de cultură român într-o lume străină 
78.  Proteste ale militanţilor sirieni la mai multe ambasade ale Siriei din ţări 

europene 
79.  Casa Albă cere plecarea de la putere a lui Bashar al-Assad 
80.  Trei câştigători la Premiul Nobel pentru Pace: preşedintele Liberei şi două 

activiste 
81.  Laszlo Borbely: Ministerul Educaţiei a cerut înfiinţarea secţiilor în limba 

maghiară la UMF Târgu Mureş 
82.  Bucureşti: Peste 500 de tineri, internaţi la dezintoxicare în 2011 din cauza 

etnobotanicelor 
83.  Cine sunt posibilii laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace 
84.  În Cartea Recordurilor cu Sincronul Antidrog 
85.  Romii au manifestat împotriva evacuărilor forţate 
86.  Destinul puterii turceşti 
87.  Adio “mama” şi “tata”! Englezii vor avea trecut în paşapoarte “părinte 1” şi 

“părinte 2“ 
88.  Bulgaria: Amnesty International cere Sofiei să oprească atacurile împotriva 

rromilor 
89.  Noul Cod Civil: ce spune despre dreptul la intimitate şi dispariţiile de 

persoane 
90.  UPDATE. Arabia Saudită: Sentinţa femeii condamnate ieri la zece lovituri 

de bici pentru şofat, suspendată, la intervenţia regelui 
91.  Pakistan: O familie refuză să-şi omoare fiica, după ce a fost violată, atrăgând 

mânia sătenilor 
92.  Şapte mituri despre Afganistan 
93.  Cicciolina vrea să candideze la primăria oraşului Monza 
94.  O firmă britanică de avocatură face demersuri împotriva lui Aleksandr 

Lukaşenko - presă 
95.  Franţa: Circa 200 de romi români, evacuaţi dintr-o tabără din Marsilia 
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96.  Călin Georgescu, raportor român la ONU: Nu ignoraţi deşeurile medicale 
97.  O nouă abordare în combaterea HIV 
98.  Juridicizare 
99.  Se întâmplă în Schengen: 90% din imigranţii ilegali din UE vin prin Grecia 
100. Vizita Papei în Germania: Scandal, homosexuali şi proteste 
101. FOTO Mai există lagăre de exterminare: Auschwitz-ul din Coreea de Nord 
102. Şase luni de la legea vălului în Franţa: "Acum, ştiu ce au simţit evreicele 

când au intrat naziştii în Franţa" 
103. FOTO ŞOCANTE. Copiii somalezi au primit puşti şi grenade, la un concurs 

de recitat versete din Coran 
104. Academia Română nu a convenit încă forma în care va modifica, în DEX, 

sensul cuvintelor ţigan şi jidan 
105. Doamnele mai întâi, femeile la urmă 
106. Fostul preşedinte Jimmy Carter: Nu am aruncat o bombă. Am adus pacea în 

Israel şi Egipt 
107. Consiliul de securitate ONU atenuează unele sancţiuni impuse Libiei 
108. Parlamentul European: Preşedintele Siriei trebuie să demisioneze 
109. 11 septembrie. După cortină 
110. Amnesty International acuză de crime de război atât regimul Gaddafi, cât şi 

susţinătorii CNT 
111. Care este cea mai scumpă parcare din România. O poveste cu haiduci 

poligloţi şi şoferi cu prezumţie de vinovăţie 
112. Financial Times: Ancheta României privind închisorile CIA a vizat apărarea 

autorităţilor şi acoperirea adevărului 
113. Mai suntem cu toţii americani? 
114. Românii, infractori de temut în Marea Britanie 
115. Consiliul Europei critică încălcarea drepturilor romilor şi imigranţilor din 

Italia 
116. Siria îi cere şefului Ligii Arabe să îşi amâne vizita la Damasc 
117. Protejaţi hoţii, pedepsiţi bogaţii! 
118. Sfârşitul civilizaţiei încrederii 
119. Comisarul CoE pentru Drepturile Omului anunţă că va publica probe 

privind închisoarea CIA în România 
120. „Un deţinut CIA a fost adus pe Aeroportul Băneasa" 
121. Raport internaţional: Războiul CIA împotriva terorii a stârnit teroare. 

România, din nou printre ţările numite ca vinovate 
122. Opoziţia ameninţă Puterea cu moţiune de cenzură din prima zi a sesiunii 

parlamentare 
123. Hammarberg cere României să dezvăluie rolul pe care l-a avut în programul 

închisorilor CIA 
124. Triunghiul amoros CIA - MI6 - Gaddafi 
125. Dezvăluiri din dosare secrete: Serviciile lui Muammar Gaddafi aveau 

legături strânse cu CIA şi MI6 
126. SUA critică alungarea romilor 
127. Newsweek: Coşmarul sclavilor din Beijing 
128. Cobaii doctorilor americani din anii '40: Bolnave de epilepsie infestate 

intenţionat cu sifilis 
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129. Fotografia de pe Facebook care a şocat Africa de Sud 
130. WikiLeaks dezvăluie numele unor surse diplomatice în telegramele publicate 

recent 
131. 40 de morţi într-un atac cu grenade asupra unui cazinou din Mexic 
132. Pornografia chineza a invins cenzura comunista 
133. INFOGRAFIC. Viitorul Libiei, decis de triburi şi clanuri 
134. Peste 2.200 de persoane au fost ucise de la izbucnirea revoltelor din Siria, 

potrivit ONU 
135. Cum strângi mâna unui terorist? 
136. Bashar al-Assad: "Operaţiunile militare din Siria au încetat" 
137. Alegeri cu samba şi cu roaba 
138. Analiză Stratfor: Adevăruri stranii despre Primăvara Arabă 
139. Mii de palestinieni au părăsit o tabără de refugiaţi din Siria, din cauza 

violenţelor 
140. Harakiri britanic 
141. Siria recurge la nave de război pentru a trage în protestatari 
142. Siria: Barack Obama, David Cameron şi regele Abdallah cer încetarea 

violenţelor 
143. Chemarea la arme a lui Breivik 
144. Londra în flăcări şi încă o lecţie despre criză 
145. Cine sunt „copiii lui Putin"? 
146. Sinucigaşul de pe stâlp, internat la Spitalul 9 
147. Protestatarul de la Cotroceni a fost reţinut, Parchetul decide asupra 

următoarei măsuri preventive 
148. Iranul cere Angliei să negocieze cu vandalii care au dat ţara peste cap 
149. Cel puţin 21 civili, ucişi în Siria de tiruri ale forţelor armate 
150. Grupul de hackeri Anonymous a piratat site-ul Ministerului sirian al Apărării 
151. 57 de civili au fost ucişi duminică în Siria 
152. O familie de romi apelează la CEDO după ce a fost evacuată dintr-o 

tabără britanică 
153. Serviciile britanice de informaţii, acuzate că obţin informaţii după torturarea 

suspecţilor 
154. Serviciile britanice de informaţii, acuzate că obţin informaţii după torturarea 

suspecţilor 
155. Grecia vrea să sape un şanţ la graniţa cu Turcia pentru a preveni un atac 
156. Ce aşteaptă homosexualii de la Uniunea Europeană 
157. Sentinţe-record,cu peste 6.000 de ani închisoare,pronunţate la un proces al 

dictaturii din Guatemala 
158. Un naţionalist rus a fost condamnat la închisoare pentru un joc online 

extremist 
159. Cazul Serghei Magniţki: dosarul va fi redeschis 
160. Siria: armata continuă ofensiva violentă în oraşul Hama 
161. Peste 120 de morţi în Siria, apar speculaţii că puterea ar fi fost preluată de 

fratele preşedintelui 
162. UPDATE Cel puţin 95 de morţi în ciocnirile din oraşul sirian Hama 
163. Mai mulţi morţi într-un atac al militanţilor asupra unui oraş egiptean 

 171



164. Terorismul în era internetului 
165. Evadare din Siria: Războiul meu cu regimul e ceva personal 
166. 60 de oficiali ruşi pe lista neagră a SUA 
167. Daniel Domscheit-Berg: Divorţul de WikiLeaks 
168. Siria va permite înfiinţarea de noi partide politice, prin lege 
169. Premierul Cameron a avut de răspuns la peste 130 de întrebări în Parlament 

pe tema News of the World 
170. Europa fără Turcia 
171. Dacă eşti hetero, te-ai gândit vreodată ca fericirea ta să nu includă şi 

căsătoria? 
172. Siria a rămas fără turişti europeni 
173. 14 persoane, ucise de forţele de ordine în timpul protestelor din Siria 
174. China: 1,3 milioane de site-uri închise în 2010 
175. Studenţii de peste 50 de ani din băncile Parlamentului 
176. Nazismul, comunismul şi copyright-ul pe genocid 
177. Cum sunt "apărate" drepturile femeilor în Bangladesh 
178. Freedom House: Prin persecutarea Iuliei Timoşenko, autorităţile ucrainene 

blochează calea ţării în Uniunea Europeană 
179. Cum încinge spiritele un premiu acordat lui Putin la Berlin 
180. Uciderea unui jurnalist înrăutăţeşte relaţia SUA - Pakistan 
181. Galaţi, oraşul "cârciumilor de vise" 
182. Kremlinul recunoaşte vina mafiei kaghebisto-juridice 
183. Povestea celui mai puternic judecător din Uniunea Europeană 
184. Amnesty International acuză Siria de crime împotriva umanităţii 
185. Amnesty International, împotriva evacuării romilor 
186. Dmitri Medvedev: Moartea în detenţie a juristului Serghei Magniţki, 

provocată de "acţiuni criminale" 
187. Unii diplomaţi străini din Belgia şi-ar exploata angajaţii 
188. Marocanii au votat revizuirea constituţiei 
189. Siria se pregăteşte pentru noi proteste antiguvernamentale 
190. Cât va mai rezista comunismul în China 
191. Turcan cere rediscutarea categoriilor de demnitari ce nu trec prin filtrele de 

acces la Parlament 
192. China: Militantul pentru drepturile omului laureat de Parlamentul 

European, eliberat din închisoare 
193. Cum mi-am spus povestea în New York Times 
194. Amnesty International: romii din România nu au acces la locuinţe adecvate 
195. UDMR, aproape de a spune „Igen" 
196. Ion Alexandru Ţiriac nu mai dă în judecată statul român 
197. Cu ce merg partidele la Cotroceni 
198. Udrea: Statutul minorităţilor poate să treacă şi fără asumarea răspunderii 
199. Preşedintele Bashar al-Assad afirmă că Siria se confruntă cu "un complot" 
200. Constituţia preşedintelui, la mâna parlamentarilor 
201. Premieră: ONU susţine drepturile homosexualilor 
202. Dezbaterea pe Statutul Minorităţilor, amânată la cererea UDMR 
203. Superjudeţele încing relaţia Bucureşti-Budapesta: "O problemă de viaţă şi de 
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moarte" 
204. Legea minorităţilor dezbătută în comisie la Cameră, cu uşile închise 
205. Raport: România, pe primul loc la condamnări la CEDO din statele UE 
206. Ţările în care femeile nu ar fi trebuit să se nască 
207. ONU: Extremismul politic alimentează violenţa împotriva romilor 
208. Coşmarul femeilor afgane şi spectrul legii talibanilor 
209. Călătoria spre moarte a imigranţilor africani 
210. Egipt: Ce se ascunde în spatele testelor de virginitate făcute de armată 
211. Siria: cel puţin 11 persoane, ucise de forţele de securitate 
212. Noua torţă olimpică, dezvăluită la Londra 
213. Ban Ki-moon, un al doilea mandat la conducerea ONU? 
214. Gitenstein: Aveţi o problemă cu prezumarea caracterului licit al averilor 
215. Frits Bolkestein: Rădăcinile masochismului cultural al Europei 
216. Peste 80 de persoane, ucise vineri în oraşul sirian Hama 
217. Ministrul britanic de externe s-a întâlnit cu rebelii la Benghazi 
218. Conturi gmail, piratate printr-un atac informatic provenind din China 
219. ONU acuză Guvernul libian şi rebelii de crime de război 
220. Deţinuţii britanici fac copii ca să scape de închisoare. Tratamentul de 

fertilizare ar putea fi plătit de stat 
221. Povestea de 100 de ani a grupului Franke 
222. Dezbatere despre Revoluţie: Vor fi condamnaţi criminalii din '89? 
223. Şefa unui ONG pentru drepturile omului, prinsă cu şpagă 
224. Expert ONU în România: Amânaţi Codurile juridice cu un an 
225. Crin Antonescu, lider la chiul în Parlament. Vezi ce au făcut parlamentarii în 

doi ani 
226. Elveţienii se tem de cerşetorii străini - de cei români, în special 
227. Băsescu: Curtea Constituţională trebuie să găsească echilibrul între 

drepturile omului şi interesul societăţii 
228. România, aleasă în Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU 
229. Siria: Cel puţin 21 de manifestanţi au fost ucişi de forţele de securitate 
230. Wikileaks: Ce aşteaptă americanii de la Băsescu în cazul Rompetrol-

Patriciu? (traducerea integrală) 
231. Vrea să transforme Transnistria în Noua Zeelandă 
232. Prizonierii politici, sclavii torturaţi în gulagul nord-coreean 
233. Deputaţii l-au boicotat pe Columbeanu 
234. Frunda, pentru suspendarea temporară a jurnaliştilor care încalcă repetat 

drepturi ale cetăţenilor 
235. Toţi Copiii reginei 
236. Curtea Penală Internaţională va emite un mandat de arestare pe numele lui 

Gaddafi 
237. Iranul amână executarea sentinţei de orbire a bărbatului condamnat după 

legea talionului 
238. Bilanţ: 850 de morţi în violenţele din Siria 
239. "Slumdog Millionaire" ajuns realitate în Bangladesh: copii mutilaţi şi trimişi 

la cerşit 
240. România neagă implicarea în programe secrete CIA, deşi au apărut noi 
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dovezi (raport) 
241. Coreea de Nord a răpit români 
242. "Romii sunt discriminaţi la nivel înalt" 
243. Deputaţii, în jocul "unor persoane tragic-comice" 
244. Conducerea Intact, chemată la CNA 
245. Scandalul Columbeanu ajunge şi în Parlament 
246. Libia: Rebelii au capturat aeroportul Misrata 
247. UE sancţionează Siria 
248. Secolul XXI: dispariţia monarhiei marocane? 
249. Românii, cetăţeni europeni sau imigranţi? 
250. Armata siriană înconjoară o suburbie a Damascului 
251. Siria: armata a intrat în oraşul Homs şi continuă operaţiunile la Banias 
252. Victimă a violului colectiv în Pakistan: “Dacă mie nu mi se face dreptate, ce 

se va întâmpla cu următoarea femeie?” 
253. De ce rămâne Felix turnător 
254. Deblocarea adopţiilor internaţionale e doar o chestiune de timp 
255. Motivarea ÎCCJ- Cum a colaborat "Felix" cu poliţia politică 
256. După Osama 
257. Cât de importantă a fost tortura în prinderea lui bin Laden 
258. De ce trebuie să promovăm filmul documentar 
259. Osama bin Laden, prins cu informaţii dobândite de CIA în România? 
260. Roberta Anastase şi Gyorgy Frunda spun că au fost şantajaţi de mai mulţi 

jurnalişti 
261. Închisoarea CIA din România 
262. Bin Laden, găsit cu informatii obtinute de CIA în închisori secrete din 

România? 
263. Forţele siriene au ucis 10 persoane şi au arestat 500 în Daraa 
264. Update.Vezi reacţiile liderilor politici la moartea şefului reţelei al-Quaeda 
265. Zeci de tancuri au deschis focul asupra oraşului sirian Daraa 
266. Siria: Peste 60 de morţi în protestele de vineri 
267. Gaddafi: Nu părăsesc ţara. Vreau să vorbesc cu NATO 
268. Ambasadorul sirian, exclus de la "Nunta Secolului" 
269. Wikileaks: SUA vor să trimită 2-3 deţinuţi de la Guantanamo în România 

(traducerea integrală) 
270. România a refuzat teroriştii Al Qaida 
271. Dosarele Guantanamo 
272. Situaţie critică în Siria! Ţara şi-a închis graniţa cu Iordania 
273. Panică în Siria!Armata a deschis focul şi trage "în toate direcţiile" 
274. Demisii din legislativul sirian după conflictele sângeroase de vineri 
275. 40 de persoane ucise în timpul manifestaţiilor din Siria 
276. Siria: Forţele de securitate au deschis focul asupra manifestanţilor la Homs şi 

Duma 
277. Siria: Mii de persoane protestează în Qamishli şi Deraa 
278. Ce se ascunde în spatele războiului din Libia 
279. Infernul judiciar din Rusia lui Putin (II) 
280. Câinii, interzişi în Iran, pentru că sunt impuri şi promovează depravarea 
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occidentală 
281. Wikileaks: De ce prefera Borbely alianţa cu PSD (traducerea integrală) 
282. Senatul SUA - de partea Israelului în relaţia cu Fâşia Gaza 
283. Se întorc super-pensiile 
284. Sistemul penitenciar este învechit, cu închisori de la începutul secolului XX 
285. Raport SUA: Sistemul judiciar românesc, perceput ca încet şi corupt 
286. Rusia, Ucraina şi Belarus au încălcat grav drepturile omuluiu - raport 
287. Vălul islamic omoară sau protejează? 
288. Represiune dură a disidenţilor de teama iasomiei arabe 
289. Romii din Ungaria sunt terorizaţi 
290. Un nou guvern în Siria, anunţă oficialii 
291. Cel puţin 21 de manifestanţi au fost arestaţi în Siria 
292. Proteste în lumea arabă: Urmează Siria? 
293. Peste 55 de persoane ucise în protestele din Siria 
294. Siria: Mai mulţi protestatari au fost împuşcaţi mortal 
295. Siria: Manifestaţii la Damasc şi în regiunea sudică Deraa 
296. Siria eliberează toţi militanţii arestaţi "recent" 
297. S-a deschis sezonul de xenofobie 
298. Cinci persoane ucise în manifestaţiile din Siria 
299. Fibra noastră morală. La Tripoli şi Bruxelles 
300. Înlocuirea termenului "rom" cu "tigan", respinsă de Comisia pentru 

Drepturile Omului 
301. Preşedintele Boliviei cere retragerea Nobelului lui Obama 
302. Un mort şi 100 de răniţi la o manifestaţie din sudul Siriei 
303. Mai mulţi răniţi în sudul Siriei. Forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene 
304. Tunisienii n-o vor pe Hillary Clinton 
305. Siria: 25 de persoane arestate pentru proteste 
306. Festival despre drepturile omului în Bucureşti 
307. Fost director la Newsweek: "Suntem o societate încă tânără, aplecată către 

vedete, pipiţe şi manelişti" 
308. Responsabilitatea de a-i apăra pe libieni 
309. Coşmarul alb al rromilor: căsătoriile între copii 
310. Israelul relaxează blocada asupra Gaza 
311. Informaţiile din dosarele penale aflate la instanţă ar putea fi secretizate 
312. Kadhafi a recrutat mercenari din România 
313. Ţarul Putin – mâna de fier a Rusiei, spaima Occidentului, comunist, dictator 

(?) 
314. Prigoană, reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
315. Scandalul care a scindat India. Legea zestrei 
316. Libia, suspendată din Consiliul ONU pentru drepturile omului 
317. Realitatea TV, amendă de 20.000 de lei pentru "Bursa pariurilor" 
318. Senatul nu vrea examinarea psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la alegeri 
319. "Măcelarul" Gaddafi, singur în buncărul din Tripoli 
320. Muammar Gaddafi susţine că Libia este "complet calmă" 
321. Mai mulţi opozanţi ocupă ambasada Libiei de la Paris 
322. Pogrom în Libia: militari omorâţi pentru că nu au tras în civili 
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323. Cei mai sângeroşi dictatori africani 
324. Disperare. Cum şi-a legat o mamă cu lanţuri copilul dependent de 

etnobotanice 
325. Muammar Ghaddafi ar fi părăsit ţara şi s-ar îndrepta spre Venezuela, afirmă 

Londra 
326. Cenzura şi poliţia, arme împotriva protestelor în China 
327. China cenzurează cuvântul "iasomie" în căutările online 
328. Protestele au fost interzise în Bahrain 
329. Guvernul canadian, atacat de hackeri din China 
330. ACCEPT: Recunoaşterea relaţiilor homosexuale nu este simbolică 
331. Protest antiprezidenţial şi în capitala Yemenului 
332. Catalizatorul tunisian 
333. Ungaria modifică mult contestata Lege a presei 
334. Un linşaj barbar şochează Indonezia 
335. Pancartele protestatarilor din Piaţa Tahrir, Cairo, Egipt 
336. WikiLeaks: MI6 avertizează în privinţa unui nou val de atentatori sinucigaşi 
337. România, ţara rromilor? 
338. AFP: Valul de schimbări din lumea arabă ar putea fi în defavoarea SUA 
339. De ce s-a votat trecerea de la "rom" la "ţigan" 
340. Consilier al Kremlinului: Rusia nu va putea să se modernizeze fără să 

renunţe definitiv la totalitarism 
341. Se revine la denumirea de "ţigan" 
342. Fotografii din mijlocul protestelor din Egipt 
343. Mohamed ElBaradei afirmă că Hosni Mubarak trebuie să demisioneze până 

vineri 
344. ONU evocă moartea a 300 de persoane de la începutul mişcării de contestare 

din Egipt 
345. Vicepreşedintele egiptean Omar Suleiman, acuzat de implicare în 

transferurile extraordinare ale CIA 
346. Mohamed ElBaradei: SUA îşi pierd credibilitatea prin sprijinul acordat lui 

Hosni Mubarak 
347. Radiografia egipteană (II) 
348. Pesedistul Constantin Nicolescu pune pe jar "justiţia curată" 
349. Manifestaţii de susţinere faţă de egipteni au avut loc în întreaga lume 
350. Lideri europeni îi cer lui Hosni Mubarak să aplice reforme şi să organizeze 

alegeri libere 
351. Egipt: Preşedintele Mubarack formează un nou Guvern 
352. Radiografia egipteană (I) 
353. Liderul PCM Covasna: Băsescu exclude Ţinutul Secuiesc din România 
354. România, nominalizată la APCE printre statele care întârzie aplicarea 

deciziilor CEDO 
355. Marko Bela: Cultura este cea care leagă şi apropie naţiunile, nu politica 
356. Belarus: Lukaşenko şi-a început al patrulea mandat de preşedinte 
357. Cum nu se respectă drepturile omului în Uniunea Europeană 
358. Bruxellesul alertat în legătură cu avalanşa de înregistrări de convorbiri 

telefonice în Bulgaria 
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359. Tunisia declară trei zile de doliu naţional în memoria victimelor protestelor 
360. Membri ai opoziţiei belaruse, arestaţi în cursul unui miting din Minsk 
361. SUA-China: Duelul strategic al viitorului 
362. Nicolae Păun: Guvernul este pe un drum greşit cu strategia privind romii 
363. Tunisia, o ţară în haos 
364. Kelemen: Fie ca Ziua Culturii Naţionale să fie o zi a bucuriei 
365. Al-Qaida susţine manifestaţiile din Tunisia şi Algeria 
366. Revolte în Tunisia: de ce tace Parisul? 
367. Măsuri de securitate sporite în Tunisia, pe fondul violenţelor soldate cu 66 de 

morţi 
368. Julian Assange riscă să fie executat sau închis la Guantanamo dacă va fi 

extrădat în Suedia 
369. Sute de muncitori străini, majoritatea români, trăiesc în condiţii mizere într-o 

tabără din Franţa 
370. WikiLeaks cere Google şi Facebook să anunţe dacă justiţia SUA a cerut date 

personale despre site 
371. Grecia vrea să expulzeze imigranţii aflaţi ilegal pe teritoriul ţării 
372. Washingtonul avertizează că sute de persoane identificate de WikiLeaks sunt 

expuse riscurilor (7 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 10.2 
Hitler 
Termen căutat: “hitler” 
 

1.  FOTO Cum petrecea Adolf Hitler Crăciunul în timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial (27 decembrie 2011) 

2.  Regele Mihai la masa cu Hitler: "A zbierat incontinuu. A fost rece si 
rigid." 

3.  Cel mai în vârstă artist din lume a decedat 
4.  Povestea musulmanului care a riscat totul pentru a salva mii de evrei de la 

Holocaust 
5.  Hermann Oberth a lucrat deopotrivă pentru Hitler şi pentru NASA 
6.  Franţa şi Marea Britanie se tem de Germania 
7.  Rusia, pe locul 10 pe lista de interese a SUA (ARTICOL INTEGRAL) 
8.  Ce au făcut Sarkozy, Merkel şi Berlusconi la Berlin. PLUS: ce mai 

pregăteşte tandemul franco-german pentru 2012 
9.  „Melancholia”, în regia lui Lars von Trier, ESTE CEL MAI BUN FILM 

EUROPEAN AL ANULUI.Vezi lista cu toate cele 17 premii ale Academiei 
Europene de Film. 

10.  Neo-nazismul: O mărturie din interior. Exista tabere de antrenament în 
România! 

11.  Gruparea neonazistă germană Zwickau pregătea atacuri împotriva unor 
politicieni 

12.  A trăit oare Adolf Hitler într-o casă din Patagonia? 
13.  Cine l-a numit „Papă‘‘ pe Crin Antonescu să îl ierte pe Iliescu de păcatele 

comunismului? 
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14.  Peter Greenaway, DJ la Sala Polivalentă 
15.  Grecii compară Guvernul german cu regimul nazist 
16.  Top 10 dictatori celebri din lume 
17.  FOTOGRAFII ŞOCANTE din lagărele de concentrare: chipul trist al unor 

„vieţi care nu merită trăite" 
18.  O scrisoare a lui Einstein despre nazişti, vândută pentru 14000 de dolari 
19.  FOTO INEDITE din al II-lea Război Mondial: căderea Germaniei naziste 
20.  Germanii ştiau despre crimele naziştilor, conform unui jurnal inedit 
21.  Kirsten Dunst, despre mutilarea sexuală şi Lars von Trier 
22.  Ochelarii lui Hitler, scoşi la licitaţie! Vezi aici cat costă 
23.  Top 10: Cele mai bine vândute maşini din toate timpurile 
24.  Premiile Nobel în câteva cifre statistice 
25.  O planetă distruge Terra, în filmul „Melancholia" 
26.  UE: Trei crize grave, combinate 
27.  Averea familiei care deţine compania BMW, pătată cu sânge 
28.  „Du-te, bă, d-aici, că n-ai nici un drept!" sau despre onorabilitate 
29.  Cum a încercat Hitler să scape de-o amendă 
30.  Turism educativ: Zidul Atlantic al lui Hitler, amintire nazistă în 

patrimoniul Franţei 
31.  Principesa Margareta, despre decizia Parlamentului: Este foarte, foarte păcat 
32.  Germania: Fotografii 3D cu Hitler, publicate de editura Pendo 
33.  FOTO: 4 fotografii inedite cu Hitler 
34.  Artistul şi puterea 
35.  Sokurov, câştigător la Veneţia 
36.  Filmul rus "Faust" de Aleksandr Sokurov a câştigat Leul de Aur la Mostra 

2011 
37.  Conducta care aduce îngheţul în Europa 
38.  HARTĂ. Cum ar fi putut Hitler să cucerească SUA 
39.  SCANDAL LA PARIS: Tramvaiul lui Sarkozy pentru evacuarea 

rromilor, comparat cu trenurile lui Hitler 
40.  O româncă a scăpat de Holocaust şi a murit în timpul Uraganului Irene 
41.  Secretele scriitorului australian Markus Zusak şi poveştile cu Germania 

nazistă 
42.  Principele Georg Friedrich al Prusiei, strănepotul ultimului împărat german, 

s-a căsătorit 
43.  Istoric: Actul de la 23 august 1944 a grăbit procesul de instaurare a 

comunismului în România 
44.  O fostă sărbătoare naţională 
45.  Hans Litten, un erou anonim împotriva lui Hitler 
46.  Coco Chanel, spion nazist. Nume de cod „Westminster" 
47.  Are nevoie România de Ceauşescu? 
48.  Cine este Paula Hitler, cealaltă femeie din viaţa Fuhrer-ului 
49.  Ar fi putut deveni Hitler o femeie? Vezi ce plan diabolic aveau britanicii 
50.  Coco Chanel, aliata naziştilor 
51.  PDL Constanţa, învins de gramatică 
52.  Salvaţi BOR de ea însăşi! 
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53.  Unul dintre cei mai abili agenţi ai aliaţilor din Al Doilea Război Mondial a 
murit 

54.  Următorul film al regizorului Lars von Trier va conţine scene sexuale reale 
55.  Cele două exorcizări ale lui Hitler 
56.  Marga: Traian Băsescu a desfigurat democraţia şi a împins ţara într-o criză 

cuprinzătoare 
57.  PST:“Hitler l-ar fi pus pe un poster.” Breivik şi-a făcut operaţii estetice 

pentru a arăta ca un arian 
58.  Poruncile răului 
59.  Cum s-a născut „Trilogia rusă“ la Bulandra 
60.  Când ziariştii calcă pe cadavre 
61.  De ce este Geoană cel mai bun prieten al SUA 
62.  "Mareşalul Antonescu a spus că a fost crescut cu ură faţă de evrei şi turci" 
63.  Pravda: Băsescu se bucură de protecţie politică, Rusia nu îl poate da uşor la o 

parte 
64.  Broşură anti-nazistă din timpul războiului din Germania făcută publică 
65.  "România a pierdut războiul" şi alte câteva fapte simple dar bine-ocultate 
66.  Iliescu, despre Băsescu: Cum poate să trateze atât de iresponsabil relaţia cu 

Rusia? 
67.  De ce este Moscova frustrată de Băsescu 
68.  Rusia: Declaraţiile lui Băsescu despre trecerea Prutului sunt "O SFIDARE 

NERUŞINATĂ". Replica lui Băsescu: Nu văd unde e supărarea, URSS nu 
mai există 

69.  Scrisoare deschisă către Traian Băsescu: Opiniile dvs., probe ale unei 
ignoranţe ce vă descalifică. Vezi ce i-a mai spus Radu F. Alexandru şefului 
statului 

70.  Documente desecretizate: Cum plănuiau naziştii să invadeze Marea Britanie 
71.  Antonescu:Afirmaţiile lui Băsescu despre Regele Mihai,"extraordinar de 

grave,dureroase şi ruşinoase" 
72.  Politicianul olandez care se luptă cu islamismul 
73.  Cum se construieşte o poveste jurnalistică: Albumul anonim cu fotografii din 

Al Doilea Război Mondial 
74.  Istoria României va renunţa la cuvântul „Satana“ 
75.  Ce s-a întâmplat cu John Galliano 
76.  Cine este bunicuţa care ţine "torţa" nazismului aprinsă 
77.  De la Hitler la Maica Tereza: 6 grade de empatie 
78.  Trăiască Oltenia mare! 
79.  Hitler spera să câştige războiul cu o armată de câini vorbitori 
80.  Atac împotriva euro şi polemică pe tema lui Hitler, la Parlamentul 

European 
81.  DOVADĂ Hitler plănuia să îi elimine pe evrei din 1919 
82.  De ce tinerii musulmani nu cred că omul se trage din maimuţă 
83.  Tiranul vrea să le ia banii oligarhilor. Săriţi! 
84.  Hitler ar fi ştiut despre planurile de zbor ale lui Rudolf Hess 
85.  Vlasov, generalul care l-a trădat pe Stalin pentru Hitler 
86.  Care au fost reacţiile după Palme D’or 
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87.  Danezul Lars von Trier explică de ce s-a declarat nazist la Cannes 
88.  Ultimele cancanuri la Cannes 
89.  Lars Von Trier, declarat persona non-grata după ce s-a declarat nazist. Vezi 

reacţiile vedetelor de la Cannes 
90.  Lars Von Trier: Îl înţeleg pe Hitler, sunt nazist 
91.  Britanicii au distrus rachetele lui Hitler cu ajutorul unor ochelari 3D 
92.  Comunism Vs. Nazism - vezi cine nu a sărbătorit Ziua Victoriei 
93.  "Cum am trăit marele război" 
94.  Căsătoria lui William cu Kate are loc la 66 de ani de la cea a lui Hitler, 

într-o catedrală cu ghinion 
95.  Regii României, în sufrageria unui general de 97 de ani 
96.  De la nazist la evreu: "Nu voi înţelege niciodată de ce poporul meu a făcut 

asta poporului iudeu" 
97.  Cum a cucerit Volkswagen Beetle lumea 
98.  AUDIO.Hitler, mogulii şi TVR 
99.  Am evadat de la Auschwitz 
100. Lukaşenko, la fel ca Hitler 
101. Asalt final asupra buncărului preşedintelui ivorian Laurent Gbagbo 
102. Ciocolată otrăvită pentru duşmanii lui Hitler 
103. Dor de Ceauşescu 
104. Sunt britanicii obsedaţi de nazism? 
105. Cine este succesorul lui John Galliano 
106. "Măcelarul" Gaddafi, singur în buncărul din Tripoli 
107. Ce filmau nazistii în 3D 
108. Iliescu: Uniunea PSD-PNL, ca alianţa SUA-URSS împotriva Germaniei 
109. Un lider trebuie să aibă viziune 
110. Povestea regelui de Oscar 
111. Aviaţia britanică a vrut să îl răpească pe Hitler cu ajutorul pilotului 

personal al dictatorului 
112. Ultima gardă de corp în viaţă a lui Hitler spune că nu mai poate da 

autografe 
113. A luat SRI urma benzinarilor? Unde sunt sataniştii de altă dată? 
114. Lui Alan Cumming i-ar plăcea să-l joace pe Barack Obama 
115. A murit Bernd Eichinger, producătorul filmelor "Numele trandafirului" şi 

"Der Untergang" 
116. Rachetele lui Hitler, construite de ardeleanul Oberth 
117. Blestemul familiei Madoff 
118. Cum i-a deportat Stalin pe saşii ardeleni 
119. Cei mai răi oameni din lume 
120. O proteză dentară a lui Winston Churchill, vândută cu 19.000 de euro 
121. Fotografii inedite cu Hitler, vândute la licitaţie cu 35.800 de euro 
122. "Da, sunt gay, iată-mă, exist!" 
123. Autorul atacului din Arizona, un tânăr care manifesta o obsesie pentru 

Gabrielle Giffords 
124. Cine este atacatorul din Arizona 
125. Cele patru "păcate" ale ungurilor 
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126. Un câine care imita salutul lui Hitler i-a înfuriat pe nazişti, relevă noi 
documente 

127. Absurdul din puşcăriile comuniste 
Trăirile urmaşilor celui de-al Treilea Reich (3 ianuarie 2011) 128. 

 
 
Anexa 2. Tabel 10.3 
Martin Luther King 
Termen căutat: “martin luther king” 
 

Discursul lui Martin Luther King Jr., în Grammy Hall of Fame (23 
noiembrie 2011) 

1.  

2.  Poporul contra poliţiei 
3.  Fondatorul WikiLeaks va fi extrădat în Suedia 
4.  Jackie Kennedy, dezvăluiri-şoc despre viaţa la Casa Albă 
5.  Concertul Bon Jovi, un show cât două festivaluri 
6.  Cum a vrăjit Bon Jovi fetele din Bucureşti 
7.  Înapoi în 1990. Şi o dimineaţă în Burma (King, Gandhi) 
8.  Filmul dedicat lui Martin Luther King, anulat 
9.  America îşi aminteşte de "visul" lui Martin Luther King Jr. (King, Gandhi) 

(17 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 10.4 
Nelson Mandela 
Termen căutat: “mandela” 
 

1.  A murit Vaclav Havel. Ultima apariţie publică a fost alături de Dalai Lama 
(Mandela, Havel) (18 decembrie 2011) 

2.  Democraţie în Myanmar? 
3.  Fostul preşedinte Jimmy Carter: Nu am aruncat o bombă. Am adus pacea în 

Israel şi Egipt 
4.  Triunghiul amoros CIA - MI6 - Gaddafi 
5.  Nelson Mandela împlineşte 93 de ani 
6.  O nouă carte semnată de Nelson Mandela 
7.  Regele Mihai, omagiat de reprezentanţii City of London pentru salvarea a 

mii de vieţi 
8.  Un lider trebuie să aibă viziune 
9.  Madame Tussauds, din primavara şi la Viena 
10.  Clint Eastwood ar reveni pe marile ecrane dacă i s-ar oferi rolul James Bond 
11.  Nelson Mandela este "foarte bolnav", dar nu "în pericol" de moarte 
12.  Nelson Mandela a fost internat în spital 
13.  Nelson Mandela, subiectul unei informaţii false privind decesul său, apărute 

pe Internet 
La 29 de ani, vrea să găsească leacul împotriva cancerului (14 ianuarie 
2011) 

14.  
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Anexa 2. Tabel 10.5 
Mahatma Gandhi 
Termen căutat: “gandhi” 
 

1.  Faptele vorbesc: de ce nu a putut fi Iliescu un Havel al României (Gandhi, 
Havel) (19 decembrie 2011) 

2.  Asaltul de noapte la lectură 
3.  Cine sunt "idioţii" care pot obliga statul să facă ce vor ei 
4.  Noi omorâm speranţa, nu ei! 
5.  India, pe punctul de a exploda din cauza unui militant anticorupţie 
6.  Înapoi în 1990. Şi o dimineaţă în Burma (King, Gandhi) 
7.  Iadul, cea mai profitabilă afacere a Preoţilor, în pericol 
8.  Mahatma Gandhi, homosexual? 
9.  Obama: Armata egipteană trebuie să asigure o tranziţie credibilă 
10.  Madame Tussauds, din primavara şi la Viena 
11.  America îşi aminteşte de "visul" lui Martin Luther King Jr. (King, Gandhi) 

(17 ianuarie 2011) 
 
 
Anexa 2. Tabel 10.6 
Václav Havel 
Termen căutat: “havel” 
 

FOTO Vezi cum a aratat cel mai amplu protest din era Putin (25 decembrie 
2011) 

1.  

2.  Funeraliile lui Vaclav Havel se desfãşoară în prezenţa a numeroşi lideri ai 
lumii 

3.  Cetãţenii cehi şi numeroase personalitãţi strãine îşi iau adio de la Vaclav 
Havel 

4.  Ehei, să fi avut şi noi un Vaclav Havel... 
5.  Hotnews: Cum explica Gabriel Liiceanu absenta unui Havel la romani si de 

ce n-a fost dizident inainte de 89. Despre Ion Iliescu: A fost emanatia unui 
popor idiotizat de propaganda 

6.  Înmormântarea lui Vaclav Havel va avea loc vineri, la Praga - oficial 
7.  Faptele vorbesc: de ce nu a putut fi Iliescu un Havel al României 
8.  Pleşu: Nimeni nu a riscat în România, la nivelul lui Havel, cât a riscat Havel 
9.  Înmormântarea lui Vaclav Havel va avea loc "probabil" vineri, la Praga - 

presă 
10.  Numeroşi cehi au aprins lumânări în locuri simbolice din Praga, în memoria 

lui Vaclav Havel 
11.  Barack Obama i-a adus un omagiu lui Vaclav Havel, subliniind "rezistenţa sa 

paşnică" 
12.  Emil Constantinescu, despre Vaclav Havel: Era un prieten adevărat; Mi-e 

greu să cred că ne-a părăsit 
13.  Iliescu recunoaşte: „Nu puteam fi ca Havel'' 
14.  USL: Havel va rămâne în istorie în galeria celor care au apărat democraţia, 
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respectul pentru oameni 
15.  Băsescu: Odată cu Vaclav Havel s-a stins o mare conştiinţă a timpului nostru 
16.  Preşedintele Cehiei îi aduce un omagiu lui Vaclav Havel, un "simbol al 

statului ceh modern" 
17.  Lech Walesa: Vocea lui Vaclav Havel "va lipsi enorm Europei" 
18.  Roman, despre Havel: Într-un moment în care sunt puţine repere morale, 

dispare unul dintre ele 
19.  Ambasada Cehiei la Bucureşti deschide carte de condoleanţe în memoria lui 

Vaclav Havel 
20.  Iliescu: La 75 de ani, Vaclav Havel şi-a încheiat o viaţă glorioasă 
21.  A murit Vaclav Havel. Ultima apariţie publică a fost alături de Dalai Lama 
22.  "Istanbul", prima carte de memorialistică a lui Orhan Pamuk, lansată la 

editura Polirom 
23.  Lukaşenko: Democraţia mă face să vomit 
24.  Václav Havel, aniversat la Bucureşti 
25.  Haideţi să-i urăm împreună ”La mulţi ani!” lui Vaclav Havel! 
26.  Energia, noul pact ruso-german 
27.  Cum încinge spiritele un premiu acordat lui Putin la Berlin 
28.  Replierea României în faţa SUA 
29.  Fibra noastră morală. La Tripoli şi Bruxelles 
30.  Fostul preşedinte ceh, Vaclav Havel, în spital 
31.  Dialog Pleşu-Michnik: Cum să îi ierţi pe comunişti 
32.  Disidenţii anticomunişti cer Europei să-l oprească pe Orban 
33.  UE, solicitată să ia măsuri împotriva premierului Ungariei (8 ianuarie 2011) 

 
 
Anexa 2. Tabel 10.7 
Iosif Vissarionovici Stalin 
Termen căutat: “stalin” 
 

1.  Svetlana, „mica prinţesă" a lui Stalin care a trădat comunismul (ARTICOL 
INTEGRAL) (30 noiembrie 2011) 

2.  Fiica lui Stalin a murit la 85 de ani  
3.  Cum au salvat românii Putna din ghearele lui Stalin 
4.  Un jurnalist a fost condamnat pentru că a încercat să justifice deportările lui 

Stalin 
5.  Ce au în comun Stalin, Îngerul Morţii şi OZN-ul de la Roswell 
6.  Vlasov, generalul care l-a trădat pe Stalin pentru Hitler 
7.  Românul care şi-a turat motorul pe drumul lui Stalin 

Cum i-a deportat Stalin pe saşii ardeleni (21 ianuarie 2011) 8.  
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ANEXA 3 
 

6TITLURI CARE CUPRIND TERMENII :  
“NOUA DREAPTĂ”, 
“APADOR-CH”, 

“PRO DEMOCRAŢIA”, 
“AMNESTY INTERNATIONAL” 

“FREEDOM HOUSE” 
HUMAN RIGHTS WATCH” 

“ILGA EUROPE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adevărul (adevarul.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 1.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Noua Dreaptă va sărbători 1 Decembrie la Miercurea Ciuc. La miting se va 
arbora un tricolor gigant (18.11.2011) 

2.  Marșul Noii Drepte împotriva clanurilor țigănești “Timișoara trebuie să uite 
de tolerantă” 

3.  Noua Dreaptă salută intervenţia la palatele ţigăneşti: "Din păcare nu este 
dorința autorităților române, ci a Fiscului German" 

4.  Membrii Noua Dreaptă sunt solidari cu jurnaliştii agresaţi de ţigani şi nu vor 
ca Timişoara să se tranforme într-o "şatră" 

5.  VIDEO - "Noua Dreaptă" a strigat "Harghita, Covasna - pământ românesc" 
într-un miting organizat la Sibiu 

6.  Noua Dreaptă şi-a strigat problemele într-un marş prin Timişoara: "România 

                                                 
6 Titlurile contorizate privesc organizaţii din România, filiale din România ale unor organizaţii 
intenraţionale sau organizaţii internaţionale care fac referire la România. Au fost incluse numai titlurile 
articolelor în limba română. 
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nu e Sodoma" 
7.  Scandalul „bebeluşului homosexual“ continuă: asociaţia Noua Dreaptă 

critică banerele puse în Timişoara în Săptămâna Mare 
8.  Membrii Noii Drepte din Timișoara solidari cu patrioții sârbi 
9.  Noua Dreaptă Timişoara pichetează Consulatul Serbiei  
10.  Noua Dreaptă mărşăluieşte în centrul Clujului 
11.  Noua Dreaptă Timişoara luptă împotriva etnobotanicelor 

Protest al tinerilor din Noua Dreaptă la Iaşi de Ziua Unirii (24.01.2011) 12.  
 
 
Anexa 3. Tabel 1.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 1.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 

1.  Fost luptător în Kosovo, a dat Poliţia pe şefia Asociaţiei Pro Democraţia 
(09.12.2011) 

2.  Pro Democraţia face apel către membrii Consiliului Local Craiova: "Nu 
jigniţi memoria victimelor comunismului!" 

3.  Pro Democraţia Craiova cere referendum local pentru depozitul de deşeuri 
radioactive de la Kozlodui (13.07.2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 1.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International cere României o investigaţie independentă pentru 
închisoarea CIA (09.12.2011) 

2.  Primarul cu „Amnesty International“ pe cap 
3.  Primarul din Baia Mare vrea scuze de la „Amnesty International“ 

(29.08.2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 1.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 
- - 
 
 

 185



Anexa 3. Tabel 1.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 1.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

Antena 3 (antena3.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 2.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Preşedintele Asociaţiei Noua Dreaptă: Acţiunea filialei din Roma a vizat 
fenomenul ţiganizării românilor (28 septembrie 2011) 

2.  „Spune nu ţigăniei”. Guţă, pe afişe cu mesaje rasiste, în Roma. Noua 
Dreaptă: Trebuie să impunem o imagine corectă a României 

3.  PRM şi Noua Dreaptă neagă orice legături cu suspectul atentatelor de la Oslo 
(26 iulie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 2.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 2.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
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Anexa 3. Tabel 2.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 2.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 2.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 2.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

Cotidianul.ro (cotidianul.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 3.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Noua Dreaptă şi Garda Secuiască, faţă-n faţă la Miercurea Ciuc (29 
noiembrie 2011) 

2.  Tudor Ionescu, liderul mişcării Noua Dreaptă: Ne facem partid şi intrăm în 
circul politic! 

3.  PRM şi Noua Dreaptă neagă orice legături cu suspectul atentatelor de la Oslo 
(26 iulie 2011) 
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Anexa 3. Tabel 3.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 

1.  APADOR-CH despre legea ce interzice cerşetoria propusă de PDL: Nu va 
rezolva problema de fond (28 decembrie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 3.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 3.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International: Simpla negare a existenței închisorii CIA în România 
nu mai este de ajuns (09 decembrie 2011) 

2.  Amnesty International: Romii din România nu au acces la locuinţe adecvate  
3.  Amnesty International: Romii continuă să fie discriminaţi în România, 

inclusiv prin discursurile politice (13 mai 2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 3.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 

Freedom House: România, codaşa UE la libertatea presei (03 mai 2011) 1.  
 
 
Anexa 3. Tabel 3.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 3.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
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Evenimentul Zilei (evz.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 4.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Mișcarea Noua Dreaptă se vrea partid. Demersuri de înființare, inițiate la 
tribunal (22 decembrie 2011) 

2.  "Noua Dreaptă" atacă un film 
3.  Italia: Noua Dreaptă declară război românilor care ascultă manele și 

mănâncă mici 
4.  "Marşul Diversităţii" - ediţia 2011 şi răspunsul Noii Drepte, în Bucureşti şi 

Timişoara 
5.  Noua Dreaptă va picheta consulatul Serbiei la Timişoara  
6.  Cum le răspunde Noua Dreaptă extremiştilor care l-au "spânzurat" pe Avram 

Iancu (16 martie 2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 4.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 4.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 4.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International presează România să redeschidă ancheta în dosarul 
închisorilor CIA (24 mai 2011) 
Amnesty International: Romii, încă discriminaţi în România (13 mai 2011) 2.  
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Anexa 3. Tabel 4.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 

1.  Marian Păvălașc, de la „Evenimentul zilei”, printre premianții Freedom 
House pentru jurnalism de investigaţie (12 octombrie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 4.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 4.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

Gândul.info (gandul.info) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 5.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Noua Dreaptă vrea să-şi înfiinţeze partid. "Scopul principal va fi salvarea 
statului şi neamului românesc" (22.12.2011) 

2.  Ziua Naţională în Secuime: jandarmii şi poliţiştii i-au ţinut la distanţă pe 
extremiştii unguri din „64 de Comitate” de „provocatorii români” de la Noua 
Dreaptă 

3.  "Noua Dreaptă" anunţă miting la Miercurea Ciuc, de 1 Decembrie, sunt 
aşteptaţi sute de participanţi 

4.  Antal: Acţiunea Noii Drepte la Miercurea Ciuc este o provocare faţă de 
comunitatea maghiară 

5.  Organizaţia Noua Dreaptă a împânzit Roma cu afişe împotriva maneliştilor şi 
a gratargiilor români: „Gata cu festivalul degradării. Ştiţi numai să mâncaţi şi 
să beţi”  

6.  Aproximativ 60 de membri ai Noii Drepte au protestat faţă de "clanurile 
ţigăneşti" din Timişoara (03.09.2011) 
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Anexa 3. Tabel 5.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 5.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 5.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International cere ROMÂNIEI să redeschidă ancheta privind 
ÎNCHISOAREA SECRETĂ A CIA (09.12.2011) 

2.  Amnesty International: România trebuie să redeschidă ancheta privind 
închisorile secrete ale CIA 

3.  Amnesty International: Vom continua să spunem României că toţi oamenii 
au dreptul la locuinţă (21.04.2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 5.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 5.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 5.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
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HotNews.ro (hotnews.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 6.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

Organizatia Noua Dreapta vrea sa-si infiinteze partid (22 decembrie 2011) 1.  
2.  VIDEO Harghita: Demonstratie a organizatiei "Noua Dreapta" la Miercurea 

Ciuc * Tineri maghiari, amendati pentru ca purtau pancarde cu mesajul: 
Fiecare sa se intoarca la mormintele stramosilor lor  

3.  Noua Dreapta se opune aderarii Romaniei la spatiul Schengen: Obiectivul nr. 
1 al politicii externe ar trebui sa fie unirea cu Republica Moldova  

4.  Noua Dreapta a demonstrat la Timisoara impotriva mafiei imobiliare si a 
clanurilor tiganesti din oras  

5.  Anders Behring Breivik despre Romania: Interesat de Noua Dreapta, PRM si 
numarul mare de tigani. Cum si-a facut Breivik banii si cati angajati romani a 
avut (25 iulie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 6.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 

1.  IPP si APADOR-CH acuza Ministerul Justitiei ca "arunca in derizoriu 
notiunea de societate civila in Romania" (23 august 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 6.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 

1.  Asociatia Pro Democratia si Active Watch cer organizarea unui referendum 
pe tema reorganizarii administrative (14 iunie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 6.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International cere Romaniei sa redeschida ancheta privind 
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inchisoarea secreta a CIA (09 decembrie 2011) 
2.  EurActiv.ro: VIDEO Amnesty International scrie despre cetatenii romi care 

sunt inca discriminati in Romania (13 mai 2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 6.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 

1.  Freedom House: Libertatea presei, la cel mai scazut nivel din ultimii 10 ani. 
In Romania, presa ramane "partial libera" (2 mai 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 6.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 6.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

Jurnalul Naţional (jurnalul.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 7.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Tensiuni de Ziua Naţională a României: "Noua Dreaptă” şi "Garda 
Secuiască” îşi dau întâlnire la Miercurea Ciuc (28 noiembrie 2011) 

2.  "Noua Dreaptă", miting la Miercurea Ciuc, de 1 Decembrie (18 noiembrie 
2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 7.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
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1.  APADOR-CH: Prezenţa icoanelor în scolile româneşti poate fi analizată 

diferit de CEDO (21 martie 2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 7.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 7.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International acuză primarul din Baia Mare şi Guvernul României 
de discriminare împotriva romilor (28 august 2011) 

2.  "România violează tratatele internaţionale cu gheto-ul pentru romi din Baia 
Mare" - Amnesty International (02 iulie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 7.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 7.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 7.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

Mediafax (mediafax.ro) 
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Anexa 3. Tabel 8.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Organizaţia Noua Dreaptă vrea să-şi înfiinţeze partid (22 decembrie 2011) 
2.  Lozinci homofobe ale unor membri Noua Dreaptă, la proiecţia unui 

documentar la DaKINO 
3.  Marş al Asociaţiei Noua Dreaptă în memoria lui Avram Iancu, la Cluj - 

GALERIE FOTO (19 martie 2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 8.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 8.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 8.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Amnesty International cere României să redeschidă ancheta privind 
închisoarea secretă a CIA (9 decembrie 2011) 

2.  Amnesty International: Romii continuă să fie discriminaţi în România, 
inclusiv prin discursurile politice 

3.  Amnesty International: Vom continua să spunem României că toţi oamenii 
au dreptul la locuinţă (21 aprilie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 8.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 

Freedom House: Presa este doar parţial liberă în România (2 mai 2011) 1.  
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Anexa 3. Tabel 8.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 8.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

Rador (rador.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 9.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 9.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 9.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 

1.  Comunicat Asociaţia Pro Democraţia - Tinerii bucureşteni vor învăţa să lupte 
împotriva corupţiei (14 februarie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 9.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
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- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 9.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 

1.  Realizator al Radio România, distins cu titlul `Tânărul jurnalist al anului` 
acordat de organizaţia Freedom House (13 octombrie 2011) 
Raport de evaluare al organizaţiei Freedom House (14 ianuarie 2011) 2.  

 
 
Anexa 3. Tabel 9.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 9.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 
 
 
 

România Liberă (romanialibera.ro) 
 
 
 
Anexa 3. Tabel 10.1 
Noua Dreaptă 
Termeni căutaţi: “noua dreapta”; “noua dreaptă”; “noii drepte” 
 

1.  Organizaţia Noua Dreaptă vrea să-şi înfiinţeze partid şi a depus la TB 30.000 
de semnături (22 decembrie 2011) 

2.  150 de membri ai Noii Drepte au participat la manifestările de la Sfântu 
Gheorghe (01 decembrie 2011) 

 
 
Anexa 3. Tabel 10.2 
APADOR-CH 
Termen căutat: “apador” 
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- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 10.3 
Pro Democraţia 
Termeni căutaţi: “pro democratia”; “pro democraţia” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 10.4 
Amnesty International 
Termen căutat: “amnesty international” 
 

1.  Cherecheş, despre evacuarea romilor: Reacţia Amnesty International a fost 
una exagerată. Nu a fost demarată evacuarea romilor, va fi lansat un plan de 
măsuri (02 septembrie 2011) 

2.  Amnesty International, împotriva evacuării romilor 
3.  Amnesty International: romii din România nu au acces la locuinţe adecvate 
4.  Amnesty International: România să redeschidă ancheta închisorilor CIA (25 

mai 2011) 
 
 
Anexa 3. Tabel 10.5 
Freedom House 
Termen căutat: “freedom” 
 

3.  Jurnaliştii României libere, premiaţi de Freedom House (13 octombrie 2011)
 
 
Anexa 3. Tabel 10.6 
Human Rights Watch 
Termeni căutaţi: “human rights watch”; “watch”; “hrw” 
 
- - 
 
 
Anexa 3. Tabel 10.7 
ILGA-Europe 
Termen căutat: “ilga” 
 
- - 
 
 


