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EDITORIAL
Jurnalistul de investigaþii,
o specie pe cale de dispariþie
România a trecut, \n ultimii ani, printr-o serie
de evenimente spectaculoase. De la accidente
la atentate, de la mari scandaluri de corup]ie
la rqpiri \n zone de rqzboi. De fiecare datq,
o mul]ime de persoane ne-au explicat
ce se \ntâmplq sau doar [i-au dat cu pqrerea.
Pe ecranele televizoarelor am putut citi
titulaturi care mai de care mai pompoase.
Anali[ti politici, anali[ti economici,
speciali[ti \n situa]ii de crizq
[i \n negocieri, exper]i \n problemele arabe,
hotentote sau inca[e. La o primq vedere
putem crede cq cei 15.000 de speciali[ti
ai lui Constantinescu au fqcut pui, [i asta
\ntr-un ritm accelerat. Nu mai ai loc
de atâ]ia exper]i [i speciali[ti. Fiecare televiziune,
fiecare publica]ie posedq câteva asemenea
exemplare care \[i dau cu pqrerea.
A devenit deja o isterie na]ionalq.
Nea’ Gheorghe, ]qran din tatq \n fiu,
care n-a ie[it niciodatq din Poplaca nu mai este
]qran. Acum este expert agricol. Acela[i lucru se
\ntâmplq, din nefericire, [i \n bran[a noastrq.
Redac]iile gem de jurnali[ti de investiga]ii
[i de reporteri speciali al cqror vârf de carierq l-a
reprezentat publicarea unui material \n care
se povestea cum un [ofer beat a cqlcat o babq
pe trecerea de pietoni. |n schimb, apar zilnic
„pe sticlq“ [i debiteazq inep]ii. Sq fie doar
o \ntâmplare? Sq fi dispqrut „specia“ ziaristului
care [tie sq adune informa]ii [i sq le punq
cap la cap? Nu cred. Mai degrabq se poate lua
\n considerare ipoteza conform cqreia
marile trusturi de presq \[i vqd lini[tite de propriile
interese. Fqrq probleme, fqrq complica]ii.
A venit timpul sq deschidem ochii.
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sub lupq

„Preacinsti]ii arabi din România“

KHALED MATAR – „fratele“ lui OMAR HAYSSAM
Palestinianul Khaled Matar este cunoscut ca un cal
breaz de serviciile de informa]ii
române[ti. Înc` de când era student a fost luat în lucru de Serviciul 1 din Cluj coordonat de
Direc]ia I Securitate. Suspiciunea principal` a fost apartenen]a la organiza]ii extremiste de
stânga Frontul Democrat pentru Eliberarea Palestinei care de
atunci [i pân` în prezent se ocup` cu organizarea de ac]iuni teroriste în întreaga lume. Se afl`
în aten]ie [i pentru activit`]i ilicite cum ar fi traficul de valut`
(în trecut).

Colonelul
Pavel Moldovan atacã
Organele de contraspionaj
de la Cluj l-au luat [i ele în
aten]ie pentru c` avea întâlniri
de instructaj cu diploma]i palestinieni apropia]i lui Yasser
Arafat. Cel mai vehement ofi]er care a încercat anihilarea lui
a fost colonelul Pavel Moldovan care în calitate de [ef al organelor antitero din Cluj a cerut
în mod repetat scoaterea lui din
]ar` [i declararea ca persoan`
indezirabil` pentru activit`]i
suspecte de terorism. Pe parcurs, a[a cum s-a întâmplat cu

mul]i arabi, optica s-a schimbat. În documente au ap`rut
„influen]area pozitiv`“ [i chiar
„exploatarea informativ`“, iar
de la statutul de student s`rac,
Khaled Matar a devenit dup`
1990 un bogat om de afaceri.
S-a [i c`s`torit în Cluj cu Magdalena Hujadi, de care a
divor]at, [i apoi cu Gizella Pack
fiica unui chinez vestit. Cea
de-a doua so]ie a [i preluat o
mare parte de afaceri. Afacerile
lui Khaled Matar ca la to]i actualii milionari arabo-români de
la trafic de valut`, apoi firme de
comer] care ac]ionau în „suveic`“ eludând legile. Nu s-a oprit
aici implicându-se într-o firm`
„Khaled Import-Export“ care
facilita ob]inerea de vize pentru
SUA. S-a implicat [i în înv`]`mânt unde a finan]at Universitatea Româno-Arab` ulterior
devenit` „Bogdan Vod`“. Aici
au predat Ilie Boto[ actual procuror general [i nume grele din
PSD cum ar fi Vasile Pu[ca[,
negociator pentru Uniunea European`, sau Liviu Pop, actual
membru al Consiliului de Integritate Moral`.
În 1998 Khaled Matar a
transferat la Bucure[ti o mare
parte a afacerilor din cauza ac-
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]iunilor ilicite [i a datoriilor
acumulate la diver[i arabi.
În prezent Khaleb Matar a
p`r`sit România plecând în SUA.
Iat` îns` c` în prezent ne-au
provenit [tiri despre „preacinstitul arab“ cu care SRI-ul s-a
purtat atât de prietenos. Pe rolul
US District of New Jersey s-a
judecat un proces în care a fost
implicat al`turi de al]ii [i
Khaled Matar, pentru infrac]iuni economice. Surse arabe sus]in îns` c` FBI-ul ar urm`ri [i
stabilirea leg`turilor lui cu organiza]ii teroriste Al Qaida pentru
care ar fi colectat fonduri.
Ioan Alexandru
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„Walter“, spion român

Viaþa ºi moartea unui ofiþer acoperit
Lumea spionajului este o
lume deformat` în care minciuna [i adev`rul sunt doar simple
no]iuni relative, legenda înlocuie[te realitatea, iar aceasta
atâta cât exist` este ascuns` sub
un covor de nori.
Cine ar fi b`nuit c` fosta
Direc]ie de Informa]ii Externe
a avut o structur` îns`rcinat` cu
lichidarea unor opozan]i anticomuni[ti în Occident. Dezv`luirea respectiv` îi apar]ine
generalului Ple[i]` care
afirm` c` a ordonat astfel
de execu]ii.
Nu [tim ale cui jocuri
le face generalul Ple[i]`,
exact în momentul în care
Serviciul de Informa]ii Externe a avut o contribu]ie
decisiv` la eliberarea ziari[tilor români din Irak.
Evident fosta securitate nu a fost o organiza]ie
de îngera[i fiind implicat` pe
plan extern în ac]iuni de contraband`, vânz`ri de armament,
furturi de documente secrete
etc. Este pân` la urm` no]iunea
de a exista, a unui serviciu de
spionaj al unui stat comunist.
În ceea ce prive[te îns` activit`]ile criminale ale fostei securit`]i, desf`[urate în exterior,
avem serioase dubii c` acestea
au existat, ceea ce nu înseamn`
c` agen]ii sau ofi]erii acoperi]i
ai spionajului românesc nu s-au
infiltrat în scop informativ în
diferite organiza]ii teroriste.
Cazul pe care îl vom prezenta
este unic, prin desf`[urarea
unor comlexe m`suri informative, pe multiple spa]ii [i în diferite medii de interes operativ.

USLA în acþiune
La începutul anilor ’80 a
evadat din penitenciarul Gherla
un anume Zainea Drago[,
original din Lugoj, jude]ul Timi[, condamnat la 25 de ani
închisoare pentru uciderea so]iei sale. În condi]ii neelucidate
a reu[it s` fug` din ]ar`, a ajuns
în Austria, s-a declarat persecutat politic [i a fost internat în

ment, în vederea comiterii unor
tâlh`rii. Printr-o combina]ie
informativ` agen]ii spionajului
românesc au avertizat administra]ia lag`rului, dar, înainte de a
fi arestat, Zainea a reu[it s`
evadeze împu[când doi gardieni, dintre care unul mortal.
Dup` evadare, Zainea s-a refugiat într-o caban` de vân`toare
p`r`sit` unde a fost încercuit de
poli]ie. Dup` un schimb de
focuri cu for]ele de ordine,
a reu[it s` scape [i s-a refugiat în mun]ii Alpii Metaliferi, în apropiere de ora[ul
Graz, unde i s-a pierdut
urma.

Terorist în devenire

lag`rul pentru refugia]i de la
Traiskirkhen. Din lag`r a
început s` trimit` scrisori de
amenin]are cu moartea adresate
primului secretar a Comitetului
jude]ean al PCR Timi[ [i
inspectorului [ef al MI din
acela[i jude]. Din acest motiv a
fost luat în lucru, de c`tre Unitatea special` de lupt` antiterorist` (USLA) [i de c`tre Centrul
de Informa]ii Externe (CIE).
Prin agen]ii infiltra]i în lag`rul
de refugia]i se urm`rea prevenirea unei posibile ac]iuni
teroriste.
În urma urm`ririi informative s-a stabilit c`, în lag`r,
Zainea a constituit o band` de
criminali albanezi [i sud-americani reu[ind s` procure arma-

Spionajul românesc,
prin infiltrarea informativ`
a cercului de rela]ii al lui
Zainea, atât din ]ar` cât [i
din Austria, a stabilit c` în
ianuarie 1983, acesta ar fi
încercat s` se întoarc` ilegal în
]ar`, prin Banatul Sârbesc, în
vederea comiterii de acte
teroriste. Nu a reu[it s` p`trund` în ]ar`, din cauza unei ierni
deosebit de aspre, s-a întors în
Austria, de unde clandestin a
trecut grani]a în Cehoslovacia
stabilindu-se în zona Carpa]ilor
P`duro[i. Cu ajutorul unor contrabandi[ti ucraineni, pe care
i-a contactat printr-o leg`tur`
din lag`rul de refugia]i, a fost
ajutat s` ajung` la Kiev. Aici
l-a contactat pe colonelul
Zai]eu, din spionajul militar
sovietic (GRU). Se pare c`
acest contact i-a fost indicat de
un agent de spionaj sovietic,
infiltrat sub legenda unui

transfug în lag`rul de refugia]i
din Austria. Colonelul Zai]eu se
ocupa cu traficul de armament
din URSS c`tre organiza]ii de
eliberare na]ional` din Africa [i
c`tre organiza]ia terorist` ETA
din }ara Bascilor. Intra în modul de lucru al colonelului
Zai]eu, s` apeleze în opera]iunile sale la membrii proeminen]i ai lumii interlope.
Cu ajutorul lui Zai]eu,
înarmat cu acte false, Zainea a

ajuns la Atena, de unde a preluat un transport clandestin de
armament din URSS, destinat
organiza]iei teroriste ETA
Acest transport era îns` descoperit [i supravegheat de serviciile secrete din Fran]a [i Germania. Nu s-a intervenit pentru c`
se urm`rea depistarea leg`turilor [i complicit`]ilor spionajului sovetic cu cei din ETA. Un
ofi]er din serviciul secret german, care lucra [i pentru spionajul românesc, a transmis informa]ia c`tre „Centrala“ de la
Bucure[ti, unde s-a luat hot`rârea ca în banda de trafican]i s`
fie infiltrat un agent, A.C., cunoscut sub numele de cod
„Walter“. P`trunderea informativ` a reu[it, „Walter“ fiind
acceptat în band`.

Ambuscadã în Spania
Misiunea lui „Walter“
consta ca într-un anumit moment s` sesizeze Garda Civil`
din Spania, al c`rei agent secret
era de mult timp, ceea ce spionajul românesc cuno[tea [i
accepta.
„Walter“ a g`sit momentul operativ, când transportul a ajuns în apropierea ora[ului San Sebastian, Garda
Civil`, organizând o ambuscad` în urma c`reia a fost confiscat întregul transport. {ase
dintre înso]itorii transportului
au fost împu[ca]i mortal, Zainea, u[or r`nit, a fost capturat,
iar „Walter“ s-a l`sat arestat
conform legendei stabilite anterior cu poli]ia spaniol`. Dup`

aproximativ 30 de zile, Zainea
a reu[it s` evadeze [i a fugit ilegal cu un vapor comercial în
Canada.
„Walter“, pentru a nu fi
b`nuit nici de contrabandi[ti,
nici de spionajul sovietic c` a
fost infiltrat în band`, a fost
judecat [i „condamnat“ la 6 ani
închisoare. Pentru a i se pierde
urma „Walter“ a fost g`zduit de
spanioli într-o re[edin]` secret`,
iar dup` trei ani i s-a facilitat
plecarea în Elve]ia.

Filiera
româno-columbianã
Dup` 1989, „Walter“ a
continuat colaborarea cu un serviciu secret românesc, fiind
agentul care a descoperit prima
re]ea transna]ional` de trafican]i
de droguri de la Constan]a.
O alt` re]ea de trafican]i de
droguri descoperit` datorit`
agentului secret „Walter“ a fost
cea de la Cluj, care lucra la
Medelin.
Evolu]ia lui Zainea a fost
surprinz`toare. Din Canada a
trimis o scrisoare autorit`]ilor
române, în care anun]` c` a trecut la cultul baptist [i c` a renun]at pentru totdeauna la ac]iunile teroriste.
Agentul secret „Walter“
din spionajul românesc a murit
recent în urma unui cancer. Din
p`cate a fost înmormântat
undeva în Europa, sub aceea[i
identitate fals` pe care a folosit-o în multiplele sale combina]ii operative.
GEORGE DORA
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Securitatea demograficã
a României, în pericol
Dup` „securitate na]ional`“ [i „securitate alimentar`“,
conceptul de „securitate demografic`“ ar fi meritat din partea
guvern`rilor postdecembriste o
aten]ie sporit`. Din p`cate, cei
15 ani de tranzi]ie au eviden]iat
tendin]e negative nu numai pe
plan politic, social, economic, ci
[i pe plan demografic.
La o prim` analiz`, cauzele majore ale „negativismului
demografic“ ar fi sc`derea natalit`]ii [i implicit a popula]iei.
Ultimele date cunoscute de noi
învedereaz` faptul c` în 1995
num`rul tinerilor recrutabili,
deci în vârst` de 19 ani, a fost
de 206.000, iar în anul 2000 de
circa 187.000. F`când o proiec]ie pe termen mediu, se poate
concluziona c` în anul 2010
num`rul tinerilor de 19 ani va fi
de numai 100.000 de persoane.
F`r` a face specula]ii de prisos,
subliniem c` prin sc`derea
accelerat` a popula]iei tinere,
ajuns` la vârsta recrut`rii, consecin]ele asupra politicilor de
ap`rare a României vor fi dintre
cele mai serioase.

doar prin prisma unor cercet`ri
statistice sau a unor recens`mânturi, efectuate de func]ionari mai mult sau mai pu]in
competen]i, va duce [i în prezent, ca [i în trecut, la concluzii
eminamente false sau prelucrabile conform unor interese politice de moment.
Conform academicianului
Vladimir Trebici, „securitatea
demografic`“ nu se poate aborda ca [i concept, f`r` a se l`muri
no]iunea de „corp demografic“.
Acesta reprezint` un agregat ale
c`rui dimensiuni sunt num`rul
[i structura pe sexe [i vârste.
Caracteristicile indivizilor care
alc`tuiesc „corpul demografic“
al na]iunii sunt în primul rând
cele somatometrice.

p`[e[te biologicul [i devine
„corp social“. Analizând reparti]ia în teritoriu a „corpului social“ putem vorbi despre „popula]ie na]ional`“, care în condi]iile complexit`]ii vie]ii interna]ionale trebuie s`-[i defineasc`
interesele [i s` le apere.
Atentatul la siguran]a na]ional` prin neglijarea siguran]ei demografice din România a dus, pe cale de consecin]`,
la urm`toarele st`ri de lucruri
negative:
1. |mb`trânirea marcat` a
popula]iei, lucru care afecteaz`
în cel mai înalt grad structura
demografic` a corpului social.
A crescut într-un mod alarmant
pierderea popula]iei vârstnice,
la care s-a ad`ugat dispropor]ia

Bolile sociale
Precaritatea situa]iei demografice din România este
ilustrat` [i de reapari]ia în propor]ii îngrijor`toare a bolilor
sociale sau de „mizerie“, în general eradicate înainte de 1990.
Pentru a ne m`rgini la un singur
exemplu, subliniem c` recrudescen]a tuberculozei, în ultimii ani, aminte[te de amploarea acestei boli între cele dou`
r`zboaie mondiale. Pe lâng`
invaliditatea permanent` sau
temporar` de munc`, tuberculoza afecteaz` întregul poten]ial
biologic al poporului român,
având în vedere [i faptul c` durata medie de via]` a sc`zut, în
special în ultimii patru ani. A
privi securitatea demografic`

Aceste caracteristici, singurele care pot defini corect
fondul biologic al unui popor,
s-au deteriorat alarmant în ultimul deceniu. |n afara caracteristicilor somatometrice,
„corpul demografic“ nu poate
fi privit [i analizat, exceptându-se caracteristicile sociale,
economice [i culturale.

Atentat la siguranþa
naþionalã
Prin aceast` analiz` complex` „corpul demografic“ de-

dintre vârste. Consecin]ele îngust`rii bazei piramidei vârstelor, privite sub raport economic, social, cultural [i teritorial,
pot fi cele ale apari]iei pe spa]iul na]ional a enclavelor etnice.
2. Sc`derea continu` a natalit`]ii poate afecta echilibrele
intrafamiliale, dar [i nivelul instruc]ional al întregii popula]ii.
3. Efectele cumulate ale
mortalit`]ii în general, [i a celei
infantile în mod special, vor
duce, dac` nu se intervine eficient [i de maxim` urgen]`, la dez-

echilibre grave \n zestrea biologic` a corpului demografic.
4. „Corpurile str`ine“ din
corpul demografic românesc
presupun existen]a a circa
3.800.000 de persoane de alte
na]ionalit`]i.

Natalitatea
minoritãþilor
De asemenea, exist` pe
teritoriul na]ional circa trei milioane de persoane având alt`
religie decât cea ortodox`.
Acest fenomen poate influen]a

în mod direct dezvoltarea cultural` [i social` a ]`rii. La acest
capitol trebuie subliniat` cre[terea accelerat` a natalit`]ii la
unele minorit`]i din România,
cum ar fi rromi, ucraineni, ru[ilipoveni, turci [i t`tari. |n ceea
ce îi prive[te pe minoritarii
rromi, trebuie subliniat c` num`rul acestora, din estim`ri
confiden]iale, dep`[e[te cifra
de 1.600.000 de persoane, estimându-se o cre[tere în viitor
(10-15 ani) pân` la 2-2,5 milioane. Structura pe vârste a
popula]iei de rromi din România demonstreaz` faptul c` majoritatea o constituie popula]ia
tân`r` [i de vârst` medie, spre
deosebire de popula]ia, deocamdat` majoritar`, care este
îmb`trânit` biologic.
Un fenomen îngrijor`tor
cu posibile consecin]e geo-

politice îl constituie prognozata
sc`dere a num`rului popula]iei
majoritare, care se estimeaz` a
fi cu circa dou` milioane mai
mic în 2010, fa]` de 1990. De
asemenea, în 2020 popula]ia
României va fi peste 25% de
vârsta a treia (peste 60 de ani).
Dac` în 1992 popula]ia majoritar` era de 89,5%, în primele
dou` decenii ale secolului XXI
ea va fi doar de 60-65% din num`rul locuitorilor.
Starea cvasipermanent` de
dezechilibru a societ`]ii române[ti – s`r`cia, [omajul, insecuritatea – va fi grav afectat` de
neglijarea securit`]ii demografice, ceea ce poate duce, dac`
se continu` politicile de inspira]ie str`in`, la modific`ri
structurale ale teritoriului na]ional.
D. GILBERT
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APOCALIPSA...

putem s` o lu`m pe coaj` de
la siderurgi[ti, ceferi[ti, tâmplari, textili[ti.

Eroul cu bâta

În mod evident avem o problem`.
Ajunge ca un
oarecare, un neica
nimeni s` lanseze în
public tot felul de
tâmpenii, de injurii,
calomnii [i prin amabilitatea posturilor de
televiziune devine erou
na]ional. Punerea în libertate a lui Miron Cozma
este problema justi]iei, pe
care nu o coment`m. Sanctificarea lui este problema
noastr` a tuturor. Pu]in`
decen]` nu ne-ar strica.
Ce mare lucru dac` a fost
pus în libertate? Acuzele pe
care le arunc` la adresa unor
oameni politici sunt ridicole,
dup` cum mul]umirile la
adresa actualilor guvernan]i
sunt cel pu]in stânjenitoare.
Cozma, eliberat [i încurajat
de mass-media, va produce
doar ceea ce [tie: insecuritate
[i diversiune. A [i început, de
altfel, s`-[i arate col]ii, dac`
lu`m act de faptul c`, la nici
24 de ore dup` ce a p`r`sit
penitenciarul, declar` c` va
înfiin]a un partid muncitoresc. Astfel, avem toate
[ansele ca în viitorul apropiat
s` nu ne bat` pe str`zile
Capitalei doar minerii, ci

Ne îndoim c` în afar` de
pumni [i bâte Cozma cunoa[te [i alte metode de lupt`
politic`. În loc s` trateze eliberarea lui Cozma ca pe un
fapt divers oarecare, presa se
gr`be[te s` fac` din el un
erou, un mesia. Nu s-a observat, din prea mult profesionalism presupunem, cum [i
cine l-a a[teptat pe Miron
Cozma la poarta penitenciarului. Ei bine, domnilor, a
fost a[teptat de reprezentantul unei mi[c`ri neo-legionare a c`rui principal` idee a

fost pe vremuri (în septembrie 1991) cur`]irea României de jidani. Nici un comentator, nici un analist din media nu a observat acest lucru
de-a dreptul îngrijor`tor. Crede cineva s`n`tos la minte [i
cu bun-sim] c` Miron Cozma
se va mul]umi doar s` bat`
câmpii cu gra]ie pe la anumite posturi de televiziune?
Nu vom asista, cel pu]in deocamdat`, la descinderi violente, la lupte de strad`, dar
nu putem s` [tim ce ne rezerv` viitorul. Cozma va fi
confiscat de anumite for]e politice, nu neap`rat parlamentare, nu neap`rat cunoscute.
În ceea ce prive[te acuza]iile
pe care le aduce unor oameni

politici [i care au fost preluate
de pres`, sunt sceptic c` Miron Cozma este cel mai bun
martor pe care îl va g`si justi]ia. B`nuim cam cine îl va
confisca pe Miron Cozma: fie
neo-legionarii, fie comuni[tii.
S` facem recurs la istorie [i s`
ne amintim c` Hitler, dup` ce
a ie[it din închisoare (fusese
arestat pentru o tentativ` de
lovitur` de stat), a devenit
erou na]ional. Demagogia
nu-i lipse[te lui Miron Cozma
pe cât mintea. Om tr`i noi r`u
în România, dar ar fi prea
mult s`-l vedem pe Cozma în
chip de salvator al na]iunii.
Doamne p`ze[te, dar mai r`u
de atât chiar nu se poate!
Redac]ia

...dupã Cozma
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dezvqluiri

Mineriada din 13-15 iunie 1990

Tentativã de loviturã de stat a generalului
Stãnculescu
Dezvqluirile publicate în toatq
presa privind evenimentele din
iunie 1990 nu au avut darul de a
dezvqlui nici dezordinile din
Bucure[ti, din ziua de 13,
care au culminat cu atacul
împotriva unor institu]ii ale
statului (MI, SRI, TUR),
nici descinderea în for]q a minerilor
din zilele de 14 [i 15 iunie.
Singura noutate a constituit-o
în acest an demonizarea lui
Ion Iliescu, prezentat ca principalul
vinovat în pregqtirea mineriadei
[i coordonarea atrocitq]ilor
care au urmat.

A face din Iliescu o victim` prin târârea lui prin tot felul
de procese este un serviciu nea[teptat pe care actuala putere îl
face opozi]iei.
Pe termen lung victimizarea lui Ion Iliescu va muta dialogul [i confruntarea politic`
din sfera ra]ionalului în sfera
pasionalului cu toate consecin]ele nefaste care pot decurge
din aceast` nefericit` combina]ie.

Un ministru
fãrã scrupule
Revenind îns` la evenimentele din 13-15 iunie 1990,
vom încerca s` le abord`m sub
un alt aspect [i anume cel al
manipul`rii opiniei publice în
scopul producerii unei lovituri
de stat. S` fim bine în]ele[i, nu
ne referim la o tentativ` de
lovitur` de stat, pe care ar fi
premeditat-o, în 1990, partidele
de opozi]ie sau a[a-zisele elemente legionare.
Primele informa]ii despre
o posibil` lovitur` de stat au
fost culese de ofi]erii fostei UM
0215, primul serviciu secret
constituit dup` revolu]ia din
decembrie 1989. Ofi]erii de informa]ii au cules date, care permiteau s` se emit` varianta
unei posibile lovituri de stat
coordonate de generalul Victor
Atanasie St`nculescu, ministrul
Ap`r`rii în perioada respectiv`.
O astfel de informa]ie în
mai 1990 era extrem de periculoas` pentru c` în fruntea
Ministerului de Interne era generalul Chi]ac, la rândul s`u

provenind din MApN [i fost
subordonat lui St`nculescu.
Conform planului comploti[tilor se urm`rea crearea unor
situa]ii tensionate, violente, în
majoritatea marilor ora[e din
]ar` [i demonstrarea faptului c`
for]ele de ordine ale Ministerului de Interne (poli]ie, jandarmerie) nu pot face fa]` situa]iei.

Acþiuni organizate
Prin agentura infiltrat` în
Pia]a Universit`]ii s-a observat
c` dup` alegerile din mai 1990
[i retragerea principalelor for]e
civile (Liga studen]ilor, Alian]a
poporului) paleta participan]ilor la ocuparea pie]ei s-a schimbat. Au ap`rut grupuri dintre
care unele p`reau bine organizate, revendicative [i violente,
precum [i trafican]i, speculan]i,
pe scurt o lume a pegrei.
Aceste grupuri erau incitate la ac]iuni în for]` de c`tre
cadre în rezerv` [i active din
MApN, care au avut într-un fel
sau altul leg`turi cu persoane
lucrate în dosarul „Corbii“.
Acest dosar informativ al fostei
securit`]i, îi privea pe ofi]erii
din armat` [i pe activi[tii de
partid, suspiciona]i c` vor fi
preg`tit o lovitur` de stat împotriva lui Ceau[escu. Printre
numele celebre din acest dosar
amintim: generalul Nicolae
Militaru, generalul Vasile Ionec, contraamiralul Cico Dumitrescu, comandor Radu Nicolae, Virgil M`gureanu, Ion
Iliescu etc.
Dosarul „Corbii“, disp`rut
sau sustras dup` revolu]ia din
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decembrie 1989, acredita teza
existen]ei unui grup antiCeau[escu, sprijinit de serviciile de spionaj ale URSS (KGB
[i GRU).
Apari]ia oamenilor de leg`tur` ai unora dintre ofi]erii
lucra]i informativ în dosarul
„CORBII“, în anturajul grup`rilor violente din Pia]a Universit`]ii, a permis unor ofi]eri din
UM 0215 s` ajung` la concluzia c` o alt` for]` încearc` începând cu 20 mai 1990 s` preia controlul manifesta]iei [i s` o
deturneze spre ac]iuni violente.

Abuz în serviciu
Alarma]i de consecin]ele
posibile ale unor provoc`ri care
se puneau la cale în Pia]a Universit`]ii, dar [i în Bac`u, Timi[oara, Târgu-Mure[, Miercurea-Ciuc, Bra[ov, Constan]a,
ofi]erii de informa]ii din serviciul VII (acoperi]i) ai UM
0215, au înaintat o sintez` informativ` ministrului de Interne Chi]ac, în speran]a c` acesta
îl va informa pe pre[edintele
Iliescu. Fostul subordonat al lui
St`nculescu, participant la represiunea de la Timi[oara, a ignorat cu bun` [tiin]` informa]iile primite.
În acela[i timp, ofi]erii de
la UM 0215 au fost informa]i
c` dac` for]ele de ordine vor
încerca s` degajeze Pia]a
Universit`]ii, prin evacuarea
grevi[tilor foamei, grupurile de
presiune vor ataca poli]ia [i jandarmeria. Alte informa]ii se refereau la depozitarea unor
cocteiluri Molotov în subsolul

tehnic al fântânii arteziene din
Pia]` [i sub tarabele amplasate
lâng` zidul Universit`]ii.

Cazarme cu mineri
Ministrul Chi]ac a fost
informat în am`nun]ime despre
acest scenariu, cerândui-se de
c`tre ofi]erii de la UM 0215 s`
nu ordone interven]ia în for]` în
Pia]a Universit`]ii.
Informa]ii alarmante demonstrau c` existau ordine ca
în cazul în care s-ar fi ajuns la
lupte de strad`, poli]ia militar`
[i trupele din Regimentul de
Gard` s` nu intervin` în prima
faz`. Se prevedea ca în cazul în
care for]ele Ministerului de
Interne vor fi dep`[ite, trupele
MApN s` preia contolul asupra
TUR, SRI, MI, Telecomunica]iilor [i evident asupra Guvernului. De la sine în]eles, în
fruntea acestor institu]ii urmau
s` fie numi]i oameni fideli generalului St`nculescu, care ar fi
preluat conducerea statului.
Armata ar fi ap`rut ca singura
for]` în stare s` gestioneze treburile statului, partidele ar fi
fost suspendate, iar St`nculescu, ar fi fost proclamat salvatorul patriei.
Se pare c` St`nculescu, ar
fi fost cel care a sugerat noaptea
de 13 iunie pentru evacuarea
Pie]ei Universit`]ii, deoarece
urma s` se deplaseze la Berlin,
pentru a lua parte la [edin]a de
desfin]are a Tratatului de la
Var[ovia.
Nu vom insista asupra
desf`[ur`rii evenimentelor din
noaptea de 12/13 iunie, vom

puncta îns` cel pu]in câteva elemente bizare. De[i la 13 iunie
luptele de strad` au fost deosebit de intense, poli]ia militar` a
stat în expectativ` pân` seara,
când s-a v`zut c` planul de a
pune st`pânire pe unele institu]ii (MI, SRI, TUR) a dat gre[.
De abia în seara zilei de 13 iunie
armata a intervenit în for]`
împotriva turbulen]ilor. Ministru Chi]ac a disp`rut pentru o
perioad` de timp de la condu-

cerea Ministerului de Interne,
iar St`nculescu s-a întors în ]ar`
la 14 sau 15 iunie. Una dintre
primele m`suri pe care le-a luat
a fost cea a ad`postirii a circa
1.000 de mineri în caz`rmi ale

armatei, urmând a-i folosi la nevoie ca for]` de [oc.
Nimeni nu aplaud` interven]ia minerilor din iunie 1990.
A fost o ac]iune barbar` care a
tras înd`r`t România pentru

mul]i ani. Totu[i aceast` descindere s`lbatic` a fost, datorit` hazardului, elementul care a permis ca lovitura de stat a generalului St`nculescu s` dea gre[.
GEORGE DORA
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Hagi a fost þepuit cu 300.000 de euro
Pre]urile enorme ale terenurilor, \n ultimii ani, au f`cut
ca pia]a imobiliar` s` devin` o
adev`rat` aren`. Cum era de
a[teptat, escrocii nu puteau sc`pa o asemenea ocazie. Modul
lor de ac]iune, falsurile \n serie
[i combina]iile la care se preteaz` pot fi \n]elese din prezentarea
unei semenea „afaceri“, c`reia
i-a c`zut drept victim` chiar o
rud` a celebrului fotbalist român, Gheorghe Hagi.
La data de 1.04.2004, la
Parchetul de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti era \nregistrat`
plângerea lui Hagi Dionisie împotriva numi]ilor Iv`nescu Marin [i Buzatu R`zvan Ristea,
pentru s`vâr[irea infrac]iunilor
de în[el`ciune [i fals în înscrisuri oficiale. |n fapt, Hagi

Dionisie reclama faptul c` la
data de 26.03.2004 a cump`rat
un teren în suprafa]` de 15.000
mp în comuna Voluntari, jud.
Ilfov, contra sumei de 300.000
de euro, de la proprietarul
Amariei Ioana, prin intermediul mandatarului Buzatu Ristea R`zvan. |ntreaga tranzac]ie
a fost intermediat` de Iv`nescu
Marin, în sensul c` acesta i-a
prezentat actele de proprietate
[i pe mandatarul Buzatu Ristea
R`zvan, care avea împuternicire pentru a vinde terenul de la
proprietarul Amariei Ioana. Cei
300.000 de euro au fost încasa]i
tot de Iv`nescu, dup` ce s-a
semnat contractul de vânzarecump`rare.

Surprizã la
Judecãtorie
|n ziua de 30.03.2004,
noul proprietar s-a prezentat la
prim`ria Voluntari pentru a

trece terenul cump`rat pe rol în
vederea achit`rii taxelor [i impozitelor aferente. |n momentul
când a prezentat actele la prim`rie, func]ionarii i-au adus la
cuno[tin]` c` toate sunt false,
iar terenul în cauz` este proprietatea altei persoane.
Dup` ce p`c`litul a formulat o plângere c`tre Poli]ie, au
\nceput verific`rile. Actele pe
baza c`rora s-a \ncheiat contractul de vânzare-cump`rare,
adic` titlul de proprietate pe
numele Amariei Ioana, procesverbal de punere în posesie întocmit de Consiliul Local Voluntari, aprobare pentru scoaterea definitiv` a terenului din
circuitul agricol eliberat de Oficiul Jude]ean de Cadastru,
Geodezie [i Cartografie Ilfov,

procur` special` prin care proprietara Amariei Ioana îl împuternicea pe Buzatu Ristea R`zvan s` vând` terenul, încheiere
intabulare nr. 3152/2004 a Judec`toriei Buftea s-au dovedit a
fi, absolut toate, false. Mai
mult, Serviciul de Eviden]` Informatizat` a persoanei a comunicat c` nu exist` nici o persoan` cu numele Amariei Ioana
din Str. Sirenelor nr. 11, sector
5. Totodat`, de la Oficiul Na]ional de Cadastru, Geodezie [i
Cartografie s-a comunicat c`
sub nr. 1148/2004 este înregistrat` o documenta]ie de ob]inere a nr. cadastral pe numele Ro[ea Elena, iar titlul de proprietate nr. 52319 nu exist` în
arhiva OJCGC – Ilfov. Judec`toria Buftea a comunicat [i ea
c` la num`rul 3152/2004 este
înregistrat` cu totul alt` încheiere, pe numele Tiuntiuc Daniel
Ionel [i nu Amariei Ioana.

Identitate falsã
Lui Hagi Dionisie i s-a
prezentat fotografia numitului
Buzatu Ristea R`zvan ob]inut`
de la Serviciul de Eviden]` Informatizat` a Persoanei. Dup`
examinarea fotografiei, Hagi
Dionisie a declarat c` persoana
din fotografie nu este cea care
s-a prezentat drept Buzatu Ristea R`zvan, mandatar al proprietarei Amariei Ioana. Dup`
verific`rile efectuate la Direc]ia
de Eviden]` Informatizat` a
Persoanei s-a constatat c` fotografia din fi[a de eviden]`, cu
cea din buletinul lui Buzatu
Ristea R`zvan nu corespund,
fiind ale unor persoane diferite.
Adev`ratul Buzatu a declarat
c` [i-a pierdut buletinul în luna

înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de Hagi cu
Iv`nescu.

Alþi bani,
altã distracþie
Hagi a mai declarat c`
dup` ce a aflat c` a fost în[elat,
iar actele sunt false, a luat
leg`tura cu inculpatul, care l-a
asigurat c` actele sunt bune [i
c` în schimbul sumei de
200.000 euro poate ob]ine [i
intabularea contractului de vânzare-cump`rare la Judec`toria
Buftea. Cei doi au discutat în
mai multe rânduri pe marginea
problemei cu terenul, stabilind
în final ca acest lucru s` se fac`
pentru suma de 20.000 euro.
Modul de ac]iune al lui Iv`nescu \l dezv`luie stenograma
uneia dintre discu]iile telefonice dintre cei doi: „Am fost la
judec`torie, totul e în regul`.
Mar]i diminea]` sau miercuri
diminea]` mergem la judec`torie, amândoi. S`-]i demonstrez
c` totu-i în regul`. S` intabul`m actul pe numele t`u. Pe
urm`, s` vedem ce mai zici!
Mai zici ceva pe urm`? Am
venit dup` diferen]a de bani,
am avut laba pe ei... |]i spun eu
mai multe, dar stai s` intabulez
actul [i pe urm`“. Câteva zile
mai târziu, autorit`]ile \nregistrau o alt` discu]ie: „Vino s`
facem contractul, între mine [i

am vorbit. La vânzare îmi dai
banii“.

Flagrantul
|n final, cei doi au stabilit
s` se întâlneasc` în aceea[i zi,
Hagi s` aduc` suma de 20.000
euro [i actele originale care au
stat la baza contractului de vânzare-cump`rare. Poli]i[tii au
organizat o ac]iune de prindere
în flagrant a lui Iv`nescu în momentul când prime[te banii [i
actele în original.
La sediul parchetului au
fost consemnate într-un procesverbal seriile bancnotelor ce
formeaz` suma de 20.000 euro,
iar pe reversul unora dintre
bancnote s-a inscrip]ionat cu
praf galben fluorescent cuvântul
„\n[el`ciune“. |n momentul
când a fost re]inut, asupra lui
Iv`nescu s-au g`sit actele originale ale vânz`rii-cump`r`rii.
Iv`nescu a declarat pe parcursul urm`ririi penale c` nu
cunoa[te nimic în leg`tur` cu
vânzarea terenului în suprafa]`
de 15.000 mp situat în comuna
Voluntari, jud. Ilfov, [i c` nu a
intermediat o astfel de tranzac]ie. Mai mult, a sus]inut c` a
fost sunat de Hagi, care i-a spus
c` a cump`rat un teren în comuna Voluntari, iar când s-a
prezentat la prim`ria Voluntari
o func]ionar` i-a comunicat c`
actele sunt false. „Om bun“, el
s-a oferit s` ajute pentru a intabula terenul la Judec`toria Buftea, considerând c` actele verificate [i semnate de un notar
nu sunt false. Referitor la suma
de 20.000 euro, a declarat c`
aceasta reprezenta de fapt o
datorie pe care Hagi o avea fa]`
de el. Probele, \ns`, dovedesc
c` inculpatul este vinovat de
comiterea infrac]iunii de în[el`ciune.

Acelaºi mod
de acþiune

noiembrie 2003 [i c` nu [tie
nimic în leg`tur` cu contractul
de vânzare-cump`rare în cauz`,
semn`tura de la rubrica „mandatar“ din contract neapar]inându-i. Bine\n]eles c` nu era vorba de una [i aceea[i persoan`.
Parchetul solicit` instan]ei
de judecat` autoriza]ie pentru

tine, s`-mi dai actele [i mâine
diminea]` s` m` duc s` le
predau. S`-]i aduc banu’ de la
judec`torie, c-am depus actele.
Pentru intabulare. Eu nu glumesc! (...) {i tu mi-ai zis diminea]` c` te duci la banc` s`
sco]i banii [i vii s`-mi aduci
banii mei [i restul r`mâne cum

Iv`nescu nu este la prima
„afacere“ de acest fel. La data
de 31.05.2004 a fost înregistrat` la Parchetul de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti plângerea
p`r]ii v`t`mate Gavril` Ion,
prin care reclama c` a fost în[elat de inculpatul Iv`nescu
Marin cu ocazia vânz`rii-cump`r`rii unui teren în suprafa]`
de aproximativ 1000 mp, situat
în Bucure[ti. |n luna februarie
2003, Iv`nescu, înso]it de un
prieten pe nume Istrate Valentin, zis „Doctorul“, au venit la
restaurantul s`u. Iv`nescu a
afirmat c` are formulat` o ac]iune în uzucapiune la Judec`toria Sector 4 pentru a se constata c` este proprietarul terenului. A prezentat un certificat
de gref`, o schi]` de amplasament, o expertiz` topografic` [i
un antecontract încheiat cu o

persoan` pe nume Guinea Ion,
în care pretindea c` este mo[tenitor al terenului în cauz`.
Pre]ul stabilit a fost de 65 USD/
mp. Gavril` a pl`tit în avans
suma de 12.000 USD. Iv`nescu
a amânat în mai multe rânduri
încheierea contractului de vânzare-cump`rare în form` autentic`, motivând c` nu a ob]inut
înc` hot`rârea judec`toreasc`.
Ulterior, inculpatul a afirmat c` suprafa]a de teren este
de fapt mai mare, în jur de 800
mp [i i-a propus p`r]ii v`t`mate s` cumpere toat` suprafa]a.
S-au încheiat o serie de chitan]e, pl`tindu-se înc` 12.500
euro. |ntrucât Iv`nescu a continuat s` amâne perfectarea actelor de vânzare-cump`rare, partea v`t`mat` a efectuat verific`ri la Judec`toria Sector 4,
ocazie cu care a constatat c`
acesta nu este proprietarul terenului. A luat din nou leg`tura cu
el, acesta sus]inând c` la rândul
s`u a fost p`c`lit de Ion Guinea
[i c` proprietar este de fapt o
alt` persoan`, pe nume Rittman
Rezideriu, iar suprafa]a terenului este de 1032 mp.
|n ziua de 27.02.2004, la
Biroul Notarului Public „Daniela Pieleanu“ s-a încheiat
contractul de vânzare-cump`rare având ca obiect terenul în
suprafa]` de 1032 mp. Vânzarea a fost f`cut` de proprietar
Rittman, prin mandatarul Dini]` Ionel, iar pre]ul trecut în contract a fost de 15.000 USD.

Din nou promisiuni
Ca [i în cazul anterior,
Iv`nescu a solicitat apoi actele
în original care au stat la baza
vânz`rii-cump`r`rii [i chitan]ele de mân`. |n luna martie
2004 partea v`t`mat` a încercat
s` intabuleze terenul, îns` cererea i-a fost respins` pe motiv c`
terenul figureaz` pe numele
altei persoane. Partea v`t`mat`
a luat din nou leg`tura cu inculpatul, acesta promi]ând c` va
ob]ine intabularea. Din verific`rile efectuate a rezultat c` actele în baza c`rora s-a realizat
vânzarea sunt false.
De la Direc]ia General` de
Eviden]` Informatizat` a Persoanei – Direc]ia Eviden]a
Popula]iei s-a comunicat c`
Rittman Dezideriu este decedat
din luna februarie 2004. Biroul
Executorului Judec`toresc „T`nase Gheorghe“ a comunicat c`
procesul-verbal 1001/2003 ce
poart` antetul acestui birou este
fals. Judec`toria Sector 4 Bucure[ti – Biroul Carte Funciar` a
comunicat c` extrasul de carte
funciar` nr. 893 din 27.02.2004
este fals în ceea ce prive[te
men]iunile scrise de mân` [i
[tampilele aplicate.
DANIEL VALERIU
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Codul „Bãsescu“ a fost spart
(continuare din numqrul anterior)

„Suntem mândri de profesionalismul serviciilor secrete
române[ti, despre a c`ror implicare vom relata mai detaliat în
num`rul urm`tor, c`ci nu totul
poate fi spus. Nu dintr-o dat` [i
nu deocamdat`“.
A[a încheiam în primul
num`r al revistei noastre articolul Codul „B`sescu“ a fost spart
[i credem c` am avut dreptate.
Cei trei ziari[ti s-au întors acas`
teferi [i doar v`t`ma]i, pe undeva moral. Au urmat sute [i mii
de întreb`ri directe [i indirecte
pe seama r`pirii [i recuper`rii
lor din mâna acelor „temu]i“ r`pitori. Unii dintre confra]ii
no[tri au elaborat apoi alte [i
alte scenarii în leg`tur` cu filmul r`pirii [i al eliber`rii. Pre[edintele B`sescu a împ`r]it coroni]e premian]ilor din serviciile secrete iar pe al]ii i-a urecheat. Presa interna]ional` a
elogiat [i ea aportul unor servicii secrete remâne[ti pentru
colaborarea cu cele ale alian]ei
din Irak sau cele fran]uze[ti în
eliberarea ziaristei franceze.
Din cauza ziari[tilor [i
modul cum a fost solu]ionat` ea
au profitat îns` atât guvernan]ii,
dar [i pre[edintele. Totu[i au
câ[tigat câteva procente în sondajul efectuat în rândul popula]iei cu privire la „p`rerile de
bine“ sau de „foarte bine“. A
piedut doar opozi]ia.

Rechini ocrotiþi
prin lege
{i, cu toate aceste „succese“, cel mai [ifonat a ie[it
pre[edintele, pentru numeroasele contraziceri din filmul pe
care l-a prezentat unei na]iuni
întregi, [i mai ales presei. Un
film în care se pare c` Aghata
Christie nu vrea s` dezv`luie
nici m`car în ultima parte a scenariului cine este autorul
„crimei“ [i cum a reu[it el s` o
ascund` f`r` s` trezeasc` nici
cea mai mic` b`nuial`. Aghata

Christie a aprins îns` un becule]
[i a deschis o fereastr` imens`
spre un peisaj cunoscut de mai
mult` vreme, dar insuficient de
apreciat [i de cercetat de mul]i
dintre cei obi[nui]i cu el pân`
acum. Un peisaj al lumii politice, economice [i sociale, în
care mi[un` permanent rechini
sau al]i mon[tri, unii ocroti]i [i
al]ii neocroti]i de lege sau de
grupuri de interese, peisajul din
care mass-media î[i alege zilnic
eroii iar instan]a victimele; peisajul concuren]ei dintre numeroasele servicii secrete româ-

ne[ti lipsite de o coordonare
unic` [i permanent`.

Informaþia înseamnã
putere
Au devenit deja un adev`r
istoric b`t`lia crâncen` [i r`zboiul tacit [i permanent dintre
institu]iile puterii pentru controlul asupra serviciilor de informa]ii, [tiut fiind faptul c`
cine de]ine informa]iile de]ine
cu adev`rat [i puterea, dar cu
mai mult` u[urin]`, certitudine
[i siguran]`.
De pu]in timp a ap`rut [i a
r`mas în topul preocup`rii Administra]iei Preziden]iale, a
Guvernului [i a altor institu]ii
ale statului ideea înfiin]`rii

Comunit`]ii Serviciilor de Informa]ii din România. C` dorim sau nu s` copiem SUA sau
Anglia va r`mâne o problem`
doar de aspect organizatoric,
c`ci ideea în sine a preocupat [i
guvernele anterioare din România. Ea nu este nou` [i nu-i
apar]ine actualului pre[edinte.
Dac` ar fi s` ne l`ud`m, ea
a ap`rut chiar înainte de a fi
aplicat` în SUA sau chiar [i în
Anglia. A ap`rut la începutul
anilor ’90, dar s-a materializat
în SUA dup` atentatele din 11
septembrie, fiind motivat` de

necesitatea de coordonare a
luptei antiteroriste mondiale.
„E timpul s` avem încredere în institu]iile statului“, afirma de curând pre[edintele B`sescu. Afirma]ia f`cea referire
nu doar la serviciile de informa]ii, ci la toate celelalte institu]ii care realizeaz` puterea.
Nimeni nu spune c` nu avem
încredere în aceste institu]ii, dar
s` nu uit`m nici o clip` de fapte,
de istorie [i de numeroasele scenarii din ultimul timp, chiar dac`
ne-am confruntat cu ele pentru
prima oar`. Criza ostaticilor,
real` sau fictiv`, confec]ionat`
poate special pentru un viitor
ceremonial, a dat de gândit întregului ansamblu institu]ional

obligat s` asigure în
continuare [i s` garanteze siguran]a na]ional`.
C` pre[edintele a
fost sau nu manipulat
s` înghit` o asemenea
„necesitate organizatoric`“ sau c` e p`rta[
con[tient r`mâne de
v`zut. Istoria nu iart`. Oricare
ar fi adev`rul etapei, acest
superserviciu secret de informa]ii trebuie s` se nasc`, iar
acest copil n`zdr`van se pare c`
va fi crescut la Cotroceni, acolo
unde, în perioada de criz` a
ziari[tilor, între serviciile de
informa]ii, în locul concuren]ei
a ap`rut liantul unific`rii lor,
liantul comunit`]ii. Acolo unde
a ap`rut necesitatea colabor`rii
permanente, a unei bune organiz`ri a întregului sistem informativ [i a eficien]ei.

care a func]ionat Celula operativ` din Palatul Cotroceni au
scos îns` în eviden]` [i multe
dintre neajunsurile activit`]ii
sistemului de informa]ii din România: lipsa de colaborare dintre serviciile secrete, între ele [i
\n raport cu alte institu]ii (procuratur`, justi]ie, alte organisme),
legisla]ia fragil` din domeniul
informa]iilor, lipsa unei dot`ri
tehnice corespunz`toare [i a
unor canale scurte [i sigure de
transmitere [i prelucrare a informa]iilor de la surs` la centrul de
comand`, capacitatea slab` [i
ineficient` de analiz` [i sintez`
a tuturor informa]iilor [i lipsa de
curaj de a le transmite la timp
factorilor de r`spundere.
Cum va fi organizat` [i
cum va func]iona aceast` Comunitate a Serviciilor de informa]ii r`mâne de v`zut.

Mai sunt multe
de fãcut

Criza a trecut,
misterul rãmâne

Filmul r`pirii [i al recuper`rii ziari[tilor [i modul în

Aparent, criza ziari[tilor
s-a încheiat, dar misterul asupra

ei continu`, c`ci cineva vrea
acest mister. S` fie oare nevoie
de înc` 50 de ani pentru dezv`luirea dosarului complet anun]at de pre[edinte sau se dorea un
pretext curent [i imediat?
Acesta s` fie oare „Codul
B`sescu“? Chiar se dorea folosirea unei legende pentru un
pretext politic atât de simplu în
realitate? De ce era nevoie de
un asemenea scenariu?
Legendele informative [i
eroii lor vor supravie]ui poate
trecerii unor perioade istorice,
oricât ar fi ele de lungi, dar
într-o zi se vor trezi [i vor vorbi
tuturor celor care nu le-am
în]eles la timp, ca ni[te ecouri
r`scolite din inima adev`rului,
ca ni[te fantome ale celor care
au dorit s` le ascund` pentru cei
dornici de sinceritate, c`ci adev`rul nu moare niciodat`. Chiar
dac` el se nume[te Comunitatea Serviciilor de Informa]ii. S` fie acesta „Codul“ B`sescu?
Sorin V.Teodorescu
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interviu

Gelu Voican Voiculescu, despre mineriada din 13-15 iunie 1990:

„Militarii vinovaþi sunt deja condamnaþi.
Minerii n-au omorât pe nimeni“
– Domnule Gelu Voican
Voiculescu, cum comenta]i
faptul c` la fiecare „aniversare“ a tulbur`rilor din 13-15
iunie 1990, sunte]i mereu
acuzat c` a]i adus minerii în
Bucure[ti?
– E cam la fel cum se sus]ine c` eu l-am împu[cat pe
Ceau[escu la Târgovi[te, de[i
cel care a comandat plutonul de
execu]ie ap`rut public în repetate rânduri, descriind am`nun]it cum au sfâr[it so]ii Ceau[escu. Au ap`rut [i c`r]i… Dar degeaba, unii continu` s` între]in`
asemenea neadev`ruri. Referitor la mineriade, astfel de n`scociri sunt perpetuate tenden]ios, dorindu-se cu orice pre] s`
fim f`cu]i responsabili pentru
evenimentele nefaste din acel
moment critic al istoriei recente.
– Considera]i c` este un
moment-reper atât de grav?
– Categoric, da! Consecin]ele tulbur`rilor din 13-15 iunie
1990 au fost extrem de costisitoare, atât pe plan intern, cât,
mai ales, în exterior, afectând
profund imaginea României [i
influen]ând decisiv atitudinea
Occidentului fa]` de noi.
– Care crede]i c` este
totu[i, semnifica]ia acestor
„evenimente nefaste“, cum
le-a]i denumit adineauri ?
– A fost o încercare disperat` de a împiedica societatea
româneasc` s` revin` la modelul democra]iei reprezentative, dup` 52 de ani de dictatur`
[i de totalitarism. Nostalgicii
comunismului. Beneficiarii regimului ceau[ist, încuraja]i probabil [i dinspre Uniunea sovietic`, au sperat c` vor z`d`rnici
angajarea României pe drumul
edific`rii statului de drept. Tentativa lor dezn`d`jduit` urm`rea s` împiedice debutul vie]ii
politice democrat-parlamentare. În urma alegerilor libere din
20 mai 1990, trebuia ca la 14
iunie s` se deschid` lucr`rile
Parlamentului. Dac` lovitura
reu[ea, alegerile ar fi r`mas
promisiune neîmplinit`.
– Dar cum r`mâne totu[i
cu victimele violen]ei minerilor?
– Uita]i c` în 13 iunie s-au
înregistrat cei 6 mor]i. Minerii
au comis regretabile abuzuri:
devast`ri, distrugeri, molest`ri,
brutalit`]i, mergând pân` la
barbarie. Actualmente, Parchetul General ancheteaz` circa
1.100 de dosare deschise pentru fiecare caz, incluzând desigur, [i r`ni]ii din represiunea
violen]elor din 13 iunie.

– Se vorbe[te îns`, de
peste 100 de mor]i, îngropa]i
la Str`ule[ti…
– Sunt fabula]ii iresponsabile ! V` da]i lezne seama c` familiile respective n-ar fi t`cut.
N-au fost decât 6 mor]i. Cazurile sunt instrumentate, iar militarii vinova]i sunt deja condamna]i. Minerii n-au omorât
pe nimeni. În zilele de 14-15
iunie nu s-au înregistrat mor]i,
în urma violen]elor comise de
mineri.
Chiar [i în finalul filmului
documentar al lui Stere Gulea,
unde se amestec` imagini din
cimitirul eroilor Revolu]iei
române cu cadre luate în cimitirul Str`ule[ti, insinuându-se
tacit, cât de multe victime ar fi
fost, se poate observa c` pe
cruci scrie 1991…, mormintele
respective apar]inând unor persoane decedate neidentificate.
Inten]ia manipul`rii este evident`.
– Totu[i, bestialitatea b`t`ilor minere[ti, teroarea acelor zile r`mân ni[te amintiri
abominabile!
– Da, f`r` îndoial`, dar nu
trebuie s` generaliza]i excesiv.
Au fost numeroase acte de o
brutalitate abominabil`, dar, cu
toate astea, o bun` parte a bucure[tenilor i-au aclamat, i-au
aplaudat cu un entuziasm sincer, pe mineri. Asta fiindc`
popula]ia capitalei a resim]it
violen]ele atacurilor din 13 iunie 1990, ca pe o amenin]are la
democra]ia care tocmai începea
s` se înfiripe.
Pentru întreaga societate
româneasc`, alegerile reprezentau legitimarea Revolu]iei
române. Se consfin]eau [i se
îndeplineau dezideratele cuprinse în programul anun]at la
22 decembrie 1989. Or, asemenea tulbur`ri [i violen]e precum
cel din 13 iunie 1990 ap`reau în
ochii tuturora drept o amenin]are la edificarea statului de
drept, care ar fi urmat firesc în
urma alegerilor libere din 20
mai 1990.
– Ca s` reintr`m în actualitate, cum vi se par ultimele
declara]ii ale lui Miron
Cozma?
– Cele spuse de el nu mi se
par ni[te revela]ii. Mai grav
este c` i se atribuie lui Miron
Cozma declara]ii pe care nici
nu le-a f`cut: în pres` au ap`rut
numeroase [tiri din care rezulta
c` el ar fi afirmat c` am fost
personal în Valea Jiului, cerându-i mobilizarea minerilor, pe
care apoi, i-a[ fi înso]it în

Bucure[ti. Or, în dosarul de la
Parchet, nu figureaz` asemenea
declara]ii.
Chiar [i dac` ar sus]ine-o,
Miron Cozma sau altcineva,
n-ar fi decât o minciun` sfruntat` în plus – eu n-am lipsit din
Bucure[ti, în acele zile, [i acest
lucru poate fi atestat de numeroase m`rturii.
– Pute]i s` ne prezenta]i
evenimentul? Pentru cititori,
pentru justi]ie [i chiar mai
mult, pentru istorie, cum a]i
prezenta evenimentele din
13-15 iunie 1990?
– În primul rând, nu poate
fi f`cut` o disjunc]ie între 13 iunie [i 14-15 iunie. Ceea ce se
denume[te „mineriada“ a fost
doar o consecin]`, o reac]ie la
ac]iunea în for]` din 13 iunie,
declan[at` ca r`spuns la m`sura
absolut legitim` a autorit`]ilor
de a restabili circula]ia în Pia]a
Universit`]ii, de a debloca bulevardul respectiv, cu o zi înainte de deschiderea lucr`rilor
Parlamentului, când în sfâr[it
se intra într-o epoc` de legalitate [i de democra]ie legitim`,

în urma alegerilor din 20 mai,
urmând s` se numeasc` un nou
guvern, ce concretiza voin]a
electoratului.
Ast`zi se insist` tenden]ios
numai pe ce s-a petrecut în zilele de 14-15 iunie 1990, în urma
venirii minerilor. Ca [i cum
atacurile violente din 13 iunie,
care au provocat incidentele
reprobabile din zilele urm`toare, nici n-ar fi existat… La toate
televiziunile nu s-au difuzat
imagini ale atacurilor din 13 iunie, împotriva unor institu]ii
importante ale statului, repetându-se în schimb, pân` la sa]ietate, cam acelea[i secven]e în
care minerii agreseaz` brutal [i
nejustificat diver[i cet`]eni
bucure[teni. Aceast` manier`
par]ial` de a prezenta lucrurile
viciaz` total percep]ia tinerilor
de azi, care pe atunci erau prea
mici ca s`-[i mai aminteasc` de
evenimente. Este vorba de distorsionare voit` a realit`]ilor istoriei noastre recente, dublat`
de o dezinformare premeditat`.
– Nu mai putea fi amânat` evacuarea ultimilor pro-

testatari din Pia]a Universit`]ii? Crede]i c` decizia de a interveni, în acea zi de 13 iunie
1990, a fost cea mai inspirat`?
– Protestul r`m`sese f`r`
obiect, în urma rezultatului alegerilor. Ceea ce mai r`m`sese
în nu era decât un reziduu al
manifesta]iei de contestare anterioar` datei de 20 mai 1990.
La 24 mai, Corneliu Coposu a
dat un comunicat din partea
Partidului Na]ional }`r`nesc
Cre[tin Democrat, prin care
ar`ta c` Pia]a Universit`]ii [i-a
încheiat menirea, din moment
ce alegerile s-au consumat cu
rezultatul [tiut. Ac]iunea trebuia sistat`. Implicit, se dezicea
de cei care st`ruiau s` se mai
adune acolo, la corturi. Cam tot
atunci s-au retras în mod oficial
[i asocia]iile studen]e[ti. R`m`sese numai partea cea mai
degradat`, cea mai insalubr`,
care instaurase acolo o atmosfer` cu adev`rat pestilen]ial`;
era o promiscuitate cu totul
intolerabil`. În plus, circula]ia
în Bucure[ti era efectiv blocat`,
pe una dintre arterele cele mai

importante. Au existat atunci,
suficiente ra]iuni pentru a se
decide evacuarea ultimilor ocupan]i [i restabilirea circula]iei,
având [i avizul Procuraturii
Generale exprimat la 11 sau 12
iunie.
– Crede]i c` în spatele
acestei reac]ii a fost cineva?
Sau a fost una spontan`?
– Chiar dac` ini]ial, ar fi
fost spontan`, pornit` dintr-un
elan al lui Marian Munteanu de
a-i elibera pe eventualii studen]i aresta]i diminea]a, mi[carea a fost repede recuperat` [i
manipulat` de oameni care au
penetrat [i au dirijat aceast`
mas` de manevr`, format` din
tineri, din ]igani, din marginali
f`r` c`p`tâi, din oameni care
erau dispu[i s` participe oricând, la dezordini. Ea a fost îndreptat` contra institu]iilor fundamentale ale statului. Au fost
ni[te ac]iuni conduse cu profesionalism, ele v`dind o anumit`
preg`tire, precum [i o anumit`
calificare: au fost atacate Poli]ia
Capitalei, distrugându-se fi[ierul Eviden]ei Popula]iei, cl`direa Ministerului de Interne, o
cl`dire al`turat` a SRI-ului,
precum [i un studio cinematografic MI, care a fost incendiat.
La minister s-a p`truns la parter, la etajul I [i chiar la etajul II,
lucr`torii retr`gându-se la etajele superioare, luptând pe
sc`ri, nivel cu nivel. Acolo, a
fost un asalt în toat` regula [i,
din cercet`ri ulterioare, a reie[it
c` insurgen]ii, atacatorii au fost
condu[i de oameni care cuno[teau foarte bine aceste cl`direa.
Au fost indivizi care au instigat,
care au condus, au coordonat
aceast` mas` de manevr`, în
atacul acestor sedii. Ei cuno[teau foarte bine locurile. Mai
târziu, a fost atacat` [i Televiziunea, punând în derut` trupele de jandarmi care p`zeau
obiectivul. Atacul violent s-a
soldat pân` la urm` cu întreruperea emisiei, pentru c` insurgen]ii au p`truns pân` în studiouri, pân` la etajul 11, au r`nit
oameni, au agresat conducerea
Televiziunii. Tocmai acest moment a determinat ceea ce se
nume[te „mineriada“, reac]ia
minerilor. Pentru c` atunci când
au v`zut întreruperea televiziunii, n-au mai [tiut ce s-a întâmplat. Ei au avut sentimentul c`
noua putere, care acum, începea s` aib` o baz` solid`, legal
constituit` în urma procesului
electoral, era amenin]at`.
– Cine crede]i c` avea
atunci, interesul s` destabili-
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infrac]iuni
zeze institu]iile statului? Fo[tii securiti[ti, abandona]i în
perioada imediat dup` Revolu]ie?
– Este posibil. Eu b`nuiesc
c` au fost [i oameni care erau în
exerci]iu. A fost un amestec de
factori care au coordonat de o
manier` foarte profesionist`, o
adev`rat` lovitur` de for]`,
menit` s` creeze haos, destabilizare [i dezordine. S-a urm`rit
o tulburare; ar fi mult spus,
r`sturnarea puterii de atunci,
respectiv, o lovitur` de stat, dar
s-a urm`rit crearea unei situa]ii
critice, care s` împiedice începutul vie]ii parlamentare.
Pe de alt` parte, poate fi
interpretat` [i ca o provocare.
În ce sens? În momentul în care
sunt atacate asemenea institu]ii,
este de a[teptat ca, în mod legitim, s` se r`spund` tot
prin for]`. Din Ministerul de
Interne, atacat atât de violent,
s-ar fi a[teptat s` trag` asupra
insurgen]ilor, s` fie v`rsare de
sânge, cu numero[i mor]i. Iar
pe fondul acestei situa]ii, r`spunderea ar fi c`zut evident, pe
prim-ministrul în exerci]iu,
Petre Roman.
– Crede]i c` poate fi vorba de acelea[i interese care
au ac]ionat [i în 13 iunie, [i în
14-15 iunie?
– Absolut. O ac]iune au
fost atacul [i provocarea, care s`
fi determinat v`rsarea de sânge
[i, repet, mor]ii nu au fost decât
în 13 iunie, în 14-15 iunie au
fost violen]e reprobabile, dar nau fost mor]i, au fost abuzuri, au
fost molest`ri, au fost tot ce
vre]i, dar n-au fost mor]i. Mor]ii
aceia se datoreaz` ac]iunii de
represiune în for]` a para[uti[tilor împotriva insurgen]ilor.
– Care este opinia
Dumneavoastr` în leg`tur`
cu învinuirile aduse fostului
pre[edinte Ion Iliescu, în
dosarul evenimentelor din
13-15 iunie?
– Este o inadmisibil` form` de r`zbunare politic`. Dup`
ce a fost ini]ial audiat ca martor,

recent, la 9 iunie 2005, aceast`
calitate a fost preschimbat` în
aceea de învinuit, datorit` unor
presiuni politice, înso]ite de o
campanie de pres`, orchestrat`
pân` la striden]`. Este limpede
c` se îns`ileaz` un proces
politic dintre cele mai abjecte.
Comanditarii sunt prea bine
cunoscu]i, încât nici nu merit`
s`-i mai pomenim. Brusca vehemen]` a famelicului ex-pre[edinte Emil Constantinescu
este semnificativ`. El a avut
patru ani la dispozi]ie cei patru
ani ai mandatului s`u, dar n-a
f`cut mare lucru pentru elucidarea [i pentru stabilirea vinov`]iilor. [i m` refer la toate mineriadele, nu numai la cea din
14-15 iunie 1990, inclusiv, în
ultimele – cele din 1999 – când,
de[i î[i pierduse capul, îi revine
responsabilitatea pentru excesiva represiune de la Coste[ti [i
de la Stoine[ti, soldat` cu cca.
26-39 de mor]i.
– Ultimele zile au fost
pline de lucruri stranii, de paradoxuri, de coinciden]e.
Crede]i c` aducerea lui Ion
Iliescu în fa]a procurorului în
calitate de învinuit este urmare a declara]iilor f`cute de
Cozma în ultimele luni?
– Nu. Era nevoie în primul
rând, de o diversiune. Lucrurile
se amestec`. Probabil c` ele
servesc [i unor interese de moment, de conjunctur` [i atunci
prind bine ca diversiune. Legat
de eliberarea lui Cozma la 14
iunie 2005, fie c` admitem c`
este vorba de o coinciden]`, fie
de un aranjament machiavelic,
în aceast` chestiune... risc`m s`
intr`m într-o paranoia hiperinterpretativ`, dar nimic nu este
exclus în domeniul specula]iilor. Pân` n-avem fapte [i probe
nu facem decât s` specul`m.
– Suspect` este [i mânia
lui Cozma din ultima vreme...
– Cozma are toate scuzele.
A fost condamnat cu totul exagerat la 18 ani de închisoare. A
tr`it toat` drama asta cu eliberarea [i cu rearestarea, care a

fost abuziv`. El, ca un om care
vine din recluziune, care este
sf`tuit de avoca]i, poate s` debiteze tot felul de lucruri [i nu
este ocolit de anumite propensiuni de megalomanie (Cozma
vorbe[te despre el la persoana a
III-a, î[i atribuie tot felul de
merite, se vede un fel de personaj harismatic [i providen]ial
etc.) Este treaba lui. Dar a avut
onestitatea s` nu repete ceea ce
au spus ziarele: c` el a fost
chemat de Ion Iliescu, ci a spus
r`spicat c` nu a vorbit niciodat`
cu Ion Iliescu [i c` nu l-a chemat acesta.
– Ce ne pute]i spune, ca o
concluzie despre mineriade?
– Responsabilitatea noastr` era minim`, pentru c` ne
aflam practic, în perioad` interregnul dintre dou` guverne.
Noi, factorii de putere din acel
moment ne preg`team pentru o
alt` etap`. Erau tot felul de
schimb`ri, era un moment de
tranzi]ie, nu mai exista un exerci]iu efectiv al autorit`]ii. Exact
în momentul acesta s-a produs
atacul de la 13 iunie. Nu mai
eram la comenzi în acel moment; de aici, [i deruta. Tot
ceea ce s-a întâmplat atunci,
trebuie judecat în contextul
acela, nu cu ochii de acum,
dup` 15 ani, când, cât de cât,
ne-am a[ezat, iar statul de drept
a f`cut numeroase progrese.
Atunci eram abia la [ase luni de
la Revolu]ie, iar situa]ia era, din
foarte multe puncte de vedere,
foarte instabil`. Eram exact în
pragul începutului, lipsi]i de
experien]`, iar acest debut care
s-ar fi vrut solemn [i luminos,
plin de încredere în viitor a fost
umbrit de aceast` ac]iune brutal` [i violent`, pe care noi,
repet, eram ultimii care am fi
dorit-o. Este absurd s` fim
învinui]i c` noi am contribuit
la producerea lor [i mai ales a
ultimei mineriade.
A consemnat
Sorin V.
Teodorescu

14 iunie 2005

Sclavagismul
contemporan
Presupunem c` nu constituie o surpriz` pentru nimeni informa]ia despre cei dou` milioane
de români care lucreaz` \n str`in`tate. Aceast`
cifr` vehiculat` de autorit`]i este \ns` sub cea
real`. Consider`m c` mai sunt circa 500.000 de
români pleca]i clandestin despre a c`ror soart` nu
se [tie mare lucru.
A ap`rut chiar o nou` calificare infrac]ional`
care apar]ine criminalit`]ii transfrontaliere [i care
se ocup` de migra]ia ilegal` a persoanelor, dar [i
de exploatarea la negru a for]ei de munc`.
Pe scurt, este vorba despre sclavie. Atunci
când membrii acestei re]ele sunt depista]i, legea
este destul de clement`, [i dup` un stagiu cu care
deja sunt obi[nui]i \n spatele gratiilor, \[i reiau
vechile \ndeletniciri.

Bairam [i Curt,
[efii bandei de trafican]i

Nicoae Mihalache, una dintre victime

Spania, [i mai nou Portugalia sunt spa]iile
preferate nu doar de cet`]enii români corec]i
care, \mpin[i de s`r`cie, se duc la munc`, ci [i de
grup`ri organizate ale infractorilor, \n special de
etnie rrom`.
Dup` prostitu]ie, a doua „ocupa]ie“ preferat` de grup`rile crimei organizate, mult mai
periculoas` decât prima, este cer[etoria. Investiga]iile \ntreprinse de redactorii publica]iei noastre au stabilit f`r` nici un dubiu c` majoritatea
românilor care apeleaz` la mila public` \n
Spania, Fran]a, Italia fac parte din grup`ri organizate \nc` din ]ar`, structurate pe o anumit`
ierarhie [i având un centru de comand`. Din
2001, Constantin Com`nescu [i Curt Aurel din
Giurgiu, \mpreun` cu Gheorghe Bairam [i Adina
Papan, s-au constituit \n band`, organizând
grupuri de cer[etori, \ntre care [i minori, pe care
prin diferite proceduri \i duc \n Spania. Aici sunt
obliga]i s` cer[easc` \n fa]a marilor magazine,
fiind aspru pedepsi]i dac` nu produc \ntre 50 [i
100 de euro pe zi. Persoanele sunt racolate inclusiv prin promiterea unor locuri de munc` \n
Spania, fiind preferate cele care au copii, dup`
care, prin violen]`, o dat` ajun[i la destina]ie sunt

obliga]i s` apeleze la mila public`. „Afacerea“
pare extrem de rentabil` dac` avem \n vedere c`
unul dintre membrii bandeu, Curt Aurel, [i-a
cump`rat un autoturism de 35.000 de euro, din
fericire confiscat de poli]ia din Giurgiu.
Banda este extrem de periculoas` [i de violent`. Astfel, una dintre victime, Nicolae Mihalache, scos ilegal din ]ar` de banda condus` de
Curt [i obligat s` cer[easc`, a \ncercat s` fug`.
Cum bandi]ii \[i fac propria lor lege, a fost
prins, i s-a rupt o mân`, iar Curt Aurel i-a aplicat
11 lovituri de cu]it.
Avem informa]ii din care rezult` c` aceast`
band` ar fi livrat câ]iva minori unor re]ele de pedofili din str`in`tate.
Sursele noastre vorbesc despre câ[tiguri
importante ale capilor bandei, respectiv Curt Aurel [i Bairam Nelu, cifrate \ntre 1.000 [i 3.000 de
euro pe zi.
Cu toate c` poli]ia a anihilat multe grup`ri de
acest gen, fenomenul este departe de a fi st`pânit.
Departamentul de Investiga]ii
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tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Genera]ie de sacrificiu
(încq una?)
M-am fãcut mare...
ªi acum ce mai fac?

seama c` nu pot conta decât pe
mine însumi.

Suntem tineri; deci vis`m la
cum o s` ne fie; deci intr`m la
facultate, ca s` fim cu un pas
mai aproape de ceea ce vis`m
(c`ci cine nu [tie c` în ziua de
azi, f`r` facultate nu po]i lua
parte la joc); deci ne chinuim
([i pe noi, [i p`rin]ii – cu taxele astea din ce în ce mai
mari); poate ne g`sim [i o
slujb` în timpul facult`]ii [i
pân` la urm` termin`m [i … [i
ce? I-am întrebat deci pe tineri
cum se descurc` la început de
carier` [i mai ales cum li se
pare acest început fa]` de visele [i a[tept`rile cu care au plecat la drum.

Când bun-simþ nu e,
nici slujbã nu e

Nisipuri miºcãtoare

Aºteptaþi, aºteptaþi, aºteptaþi!
Spun în]elep]ii s` nu pleci
pleci la drum cu speran]e de[arte, s` înve]i s` nu te întinzi mai
mult decât î]i e plapuma. Dar
aceia[i în]elep]i au spus la un
moment dat c` speran]a moare
ultima. Spun c`r]ile de psihologie popular` care te înva]` cum
s` fii un tân`r de succes în numai 5, 7, 15, 20 de pa[i (depinde de inspira]ia autorului) c`,
dimpotriv`, trebuie s` ]inte[ti
mult mai sus decât po]i ca s` ai
de unde s` mai la[i din preten]ii

dup` aceea; spu c` trebuie s`
înve]i s` te vinzi scump. Acelea[i c`r]i spun totu[i c` trebuie
s`-]i dai seama exact ce po]i [i
s`-]i fixezi ]inta în consecin]`;
dup` care revin cu gânduri mai
bune de a-]i alimenta încrederea în tine, pentru orice eventualitate, chiar dac` autoanaliza
nu a fost foarte flatant`. Spun
p`rin]ii, prietenii, vecinii, colegii c` trebuie s` înve]i în primul
rând s` te strecori, s` te descurci, s`-]i faci o rela]ie-dou`

acolo, c` numai a[a se poate [i
c` [i a[a e greu. Spun al]ii c`,
dimpotriv`, trebuie s` te descurci numai prin tine însu]i
pentru ca victoria s` fie mai savuroas`. Dar tu nu îi ascul]i decât cu o ureche (oricum nici
unul nu-]i spune nout`]i) [i continui s` visezi la cum o s` se
vad` lumea din vârful piramidei când o s` ajungi tu acolo
(adic` destul de curând, doar
acum e[ti pe cale de a face primul pas, adic` s`-]i iei o diplo-

m` îndelung muncit` [i mai
ales pl`tit`). Se spune c` dezam`girea apar]ine numai celor
care [i-au f`cut speran]e. Da, a[a
este: dezam`girea e a celor care
viseaz`, adic` a tuturor ([i, cum
am v`zut, unii încearc`, inutil,
s` lupte împotriva speran]ei, s`
cultive a[a-zisul spirit realist –
adic` eu-sunt-o-persoan`-pragmatic` [i-cu-picioarele-pe-p`mânt, eu-nu-pierd-timpul-cu-pove[ti-de-adormit-copiii, nu domnule, nu eu – care e foarte la mod`
printre tineri în zilele noastre).
Dac` dezam`girea e dat`
de discrepan]a dintre ceea ce
vis`m [i ceea ce ob]inem (sau,
mai pompos spus, între nivelul
de aspira]ie [i rezultatul propriu-zis al ac]iunilor noastre)
atunci ce solu]ii avem?
Unu: s` nu mai vis`m (ridicol – [tim bine c` nu se poate).
Doi: s` vis`m mai pu]in
sau m`car mai m`runt (mda,
merge, e un fel de a reformula
ceea ce spuneam în primul
paragraf c` spuneau în]elep]ii).
Trei: s` l`s`m visul în pace
[i s` schimb`m modalit`]ile
prin care s`-l îndeplinim (sun`
bine [i curajos – sau, în limbaj
modern, proactiv –, nu? Dar e
mai complicat).
Patru: s` nu schimb`m nimic, s` l`s`m visele [i ac]iunile
s`-[i urmeze cursul, s` le spunem tuturor s` ne lase s` vis`m
[i s` fim dezam`gi]i în lini[te,
c` pân` la urm` `sta e farmecul
vârstei. Da, a[a este, solu]ia cu
num`rul patru nu e propriu-zis
o solu]ie, dar oricum se întâmpl` cel mai des [i asta însemn`
c` poate are, ca [i dezam`girea,
rostul ei.

Lavinia M.(25 ani, sales manager). Când eram la liceu,
m` sim]eam pe culmile gloriei, dar când am ajuns în facultate, am luat o trânt` de nu
m-am v`zut. Am terminat
liceul [ef` de promo]ie, am
fost olimpic` patru ani la rând,
dar la facultate totul a devenit
neclar. Nu m-am l`sat, am
continuat s` fac eforturi mari,
dar pân` la urm` am ajuns la
concluzia c` am pierdut timp
real, fizic prin biblioteci [i …
cu asta am r`mas. Dac` nu
lucram din primul an de facultate, m-a[ fi sim]it acum pierdut`, cum am v`zut c` se simt
mul]i dintre colegii mei. Am
avut îns` „norocul“ ca p`rin]ii
mei s` nu aib` bani. Nici dac`
lucrezi nu e u[or, c` nu-]i
r`mâne timp de facultate – eu
am renun]at s`-mi dau licen]a
din cauza asta. Oricum, totul e
foarte incert, parc` stai pe
nisipuri mi[c`toare.

Cristina L.(26 ani, psiholog).
În primul rând, a fost o diferen]` foarte mare fa]` de ceea ce
a[teptam de la facultate [i ceea
ce mi s-a oferit. În al doilea
rând a fost o diferen]` foarte
mare între ceea ce am înv`]at
în facultate [i ceea ce mi s-a
întâmplat în practic`. Greut`]ile unui tân`r la început de carier` le [tie toat` lumea: întâi e
greu s`-]i g`se[ti de lucru pentru c` n-ai experien]` ([tiu o
gr`mad` de fo[ti colegi care
înc` nu [i-au g`sit de lucru) sau
cel pu]in a[a crezi. Pentru c` [i
dac` ai experien]`, tot degeaba.
Nu exist` înc` un bun-sim] al
angaj`rii. Adic` nici angajatorul nu [tie ce s` cear`, nici
candidatul nu [tie ce s` ofere.
Rezultatul: o pia]` de munc`
fluctuant`, în care nimeni nu e
mul]umit.

Nu aºtept,
deci mã descurc

Când banii cãzuþi din
cer ies din discuþie

Vlad A. (26 ani, manager).
Cred c` m` num`r printre pu]inii care a primit exact ceea ce
a a[teptat: adic` nu mare lucru,
dar nici pu]in. De obicei [tiu
s`-mi apreciez [ansele [i nici
de data asta n-am gre[it. Adic`
m-am descurcat. Întotdeauna
am [tiut c` o s` m` descurc
cumva: un prieten, o rela]ie, o
vorb` bun` acolo unde trebuie
[i parc` lucrurile încep s`
mearg`… bine, nu e totul roz,
am zile când m` enervez [i
vreau s` iau primul container
afar` din nebunia asta, dar
dup-aia îmi revin [i-mi dau
seama c` nu stau prea r`u: am
terminat o facultate, am o
slujb`, de ce m-a[ plânge?

Rare[ G. (23 ani, student).
Ceea ce fac acum este foarte
diferit fa]` de ce-mi imaginam. Când eram mai mic, nu
realizam ce m` a[teapt`.
Acum, dac` m` uit în urm`,
mi se pare c` tot ceea ce am
f`cut am f`cut cu mare efort.
ªi, dac` scoatem din discu]ie
situa]ia în care o s`-mi cad` o
valiz` de bani în cap, cred c` [i
de acum înainte o s`-mi fie la
fel de greu. Totul depinde
numai de mine. Dar nu depinde numai de mine, de ceea ce
vreau s` fac, ci [i de ceea ce mi
se va oferi. Faptul c` o s` termin anul `sta facultatea nu
înseamn` mare lucru. Când
am intrat la faculate, mi se p`rea c` vor exista ni[te trepte pe
care le urci [i c` o s` am de
unde alege. Dar mi-am dat

Oana M. (24 ani, secretar`).
Eu nu prea mi-am f`cut gânduri mari. Fac parte dintre oamenii `ia care nu-[i fac niciodat` mari planuri, ca s` nu fiu
dezam`git` dac` nu se îndeplinesc. Acuma, depinde [i cu
cine m` compar… dac` m`
compar cu unii dintre fo[tii
mei colegi, care înc` nu [i-au
g`sit de lucru [i ori s-au întors
la p`rin]i, ori stau pe-aici [i fac
coad` la târgurile de job-uri,
sigur c` sunt destul de mul]umit`. Dac` îns` m` gândesc c`
am f`cut o facultate [i acum
nu fac decât s` r`spund la telefoane [i s` zâmbesc frumos
[efilor, m` întristez. Dar dac`
îmi spun c` am plecat de la
zero [i c` am f`cut totul singur`, m` simt mai bine. Oricum, mai am timp, nu disper.

