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EDITORIAL
Cine vrea capul lui Timofte?
Mai sunt doar câteva zile [i pre[edintele Bqsescu \[i va
prezenta analiza promisq pentru primele [ase luni ale
mandatului squ. De[i are \n spate victoria rqsunqtoare
ob]inutq prin solu]ionarea crizei ziari[tilor rqpi]i \n
Irak, iar sondajele de opinie \l scutesc de orice emo]ie,
lui Bqsescu i se cere tot mai insistent sq foloseascq
aceastq ocazie pentru a anun]a schimbqri la vârful
serviciilor secrete. S-a \ncetq]enit obiceiul ca fiecare
guvernare sq schimbe tot ce se poate schimba sau la
mijloc sunt interesele despre care vorbea pre[edintele?
Acesta amintea despre „grupuri de interese politicoeconomice care acapareazq segmentul mass-media“.
Dacq acest lucru este adevqrat, aceste informa]ii \i
parvin pre[edintelui, \n mod cert, din curtea
serviciilor secrete. Nu este de mirare, \n acest caz, cq
asistqm la atacuri asupra acestora, \ntr-un ritm din ce
\n ce mai rapid. Grupurile la care fqcea referire
Bqsescu nu se predau fqrq luptq. Este prima datq,
dupq 1990, când serviciile secrete sunt lqudate la
scenq deschisq. De guvernan]ii români [i de cei ai
altor ]qri. Este pentru prima datq când mitul securistterorist nu mai poate sta \n picioare. Au trecut câ]iva
ani buni de când serviciile secrete nu au mai fost
implicate \n nici un scandal. Timofte a fost decorat de
celebrul CIA, iar Bqsescu vorbe[te, tot mai hotqrât,
despre crearea unei comunitq]i de informa]ii care sq
reprezinte o adevqratq for]q. Cu toate acestea, tinerii
absolven]i ai Academiei Na]ionale de Informa]ii
pleacq din SRI dupq câ]iva ani, preferând sq-[i aleagq
o meserie mai bqnoasq [i mai pu]in hulitq, iar SIE \[i
cautq cadre prin Internet. Conform rapoartelor
oficiale, media de vârstq a lucrqtorilor din SRI se
\nvârte undeva, \ntre 30 [i 40 de ani, iar dintre
lucrqtorii fostei Securitq]i au mai rqmas aproximativ
10%. Apelativul de „securist“ nu vrea, \nsq sq disparq
din vocabularul românului. El este \ntre]inut, culmea,
de cei care \nainte de ’89 aveau pâinea [i cu]itul.
Românul trebuie sq \n]eleagq, \nsq, cq un stat fqrq
servicii secrete puternice este sortit pieirii. Cât despre
a[teptata schimbare a [efilor serviciilor secrete, poate
cq ar trebui sq ne reamintim o vorbq din bqtrâni:
„schimbarea stqpânilor, bucuria nebunilor“.
Nu este o vorbq goalq.
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sub lupq

O reþea româneascã de falsificatori de documente
câºtigã anual peste un milion de dolari
Aceste grupqri au intrat de curând [i \n afacerile imobiliare
Nu exist` nici o publica]ie,
nici un post de televiziune care
s` nu abordeze zilnic problema
corup]iei [i a criminalit`]ii organizate. În general, exemplele
care sunt oferite opiniei publice
se refer` la nume sonore din lumea afacerilor, dar [i din mediile politice.
Avem îns` de-a face [i cu
un alt gen de criminalitate cu
nimic mai periculoas` decât
marile evaziuni fiscale sau sp`larea de bani. Este vorba despre
grup`rile de falsificatori de documente de identitate, diplome,
cecuri [i alte hârtii de valoare.
Cu toate c` poli]ia a fost sesizat` în unele cazuri, activitatea
acestor bande nu pare a fi stânjenit`.
Departamentul de investiga]ii al revistei „Alerta“ a identificat dou` grup`ri de falsificatori, una lucrând doar în Bucure[ti, iar cealalt` fiind implicat`

într-o re]ea transfrontalier`. Prima grupare compus` din Ispas
Florin din Bucure[ti, Strada
Leonida Varnali nr. 24, sector 1,
Gage (porecl`) din Calea Rahovei, nr. 24, sector 5, [i Sandu al
lui Sticlaru, domiciliat în zona
Crânga[i.

Capturã
impresionantã
Modul de operare al acestora este urm`torul: caut` persoane singure, care au locuin]`
proprietate personal`, de preferin]` be]ivii [i marginalii sociali. Se împrietenesc cu ace[tia, p`trund în cas`, pun mâna
pe documentele de identitate [i
pe actele locuin]ei, dup` care
dintre complicii lor selecteaz` o
persoan` c`ruia i se face o carte
de identitate fals`, cu fotografia
schimbat`, dar cu datele proprietarului. Se trece la vânzarea
casei fie prin ofert` direct`, fie
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prin intermediul unei agen]ii
imobiliare.
În acest mod s-au vândut:
– o garsonier` în Rahova a
unei b`trâne;
– un apartament cu dou`
camere în zona Domenii;
– un apartament cu trei
camere în Crânga[i, pe Bulevardul Constructorilor.

Acelaºi
„proprietar“
În toate aceste cazuri a fost
folosit pe post de „proprietar“
un anume Voiculescu Ion (buletin fals).
Cump`r`torii au fost de
bun`-credin]` [i nu cunoa[tem
ce s-a întâmplat cu reclama]iile
persoanelor p`gubite.
A doua grupare infrac]ional` lucreaz` dup` modelul
re]elelor [i se ocup` cu falsificarea diplomelor universitare, a certificatelor de revoDIRECTOR:
George Dora
DIRECTOR EXECUTIV:
Sorin V. Teodorescu
REDACTOR-{EF:
Daniel Valeriu

lu]ionar [i a facturilor fiscale.
Liderul re]elei este un anume
Ionel Ghiban, de circa 55 de
ani, domiciliat f`r` forme
legale pe {oseaua Giurgiului.
Mod de operare: înfiin]eaz` societ`]i-fantom`, pe diferite
nume [i cu diferite sedii sociale. Cump`r` facturi [i chitan]e pe care le revând cu de
peste 10 ori pre]ul real.
În acela[i timp plaseaz` [i
facturi false, estimându-se c` o
singur` grupare câ[tig` circa
1 milion de dolari pe an.
Din informa]iile pe care
le de]inem, gruparea Ghiban
falsific` diplome universitare
[i certificate de studii unor
cet`]eni turci, având inclusiv
[tampile ale unor notariate din
Turcia, pe care le aplic` pe
acte, încheind astfel [i autentificarea.
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Cãlugãrul ucigaº de la Tanacu, posibil
misionar clandestin al bisericii ruse
A[a-zisa slujb` de exorcizare de la Tanacu, care a ]inut
prima pagin` a ziarelor [i a
constituit piesa de rezisten]` a
jurnalelor de [tiri ale posturilor
de televiziune, nu demonstreaz` doar faptul c` o parte a României tr`ie[te în urm` cu
dou`-trei secole, ci mai ales o
nepermis` sl`biciune, pentru a
ne exprima elegant, a Bisericii
Ortodoxe Române.
BOR a pierdut aproape
complet controlul asupra preo]ilor [i c`lug`ri]elor din mediul rural, consecin]ele acestei
st`ri de fapt fiind transformarea
ritualului religios, într-un spectacol care con]ine elemente ale
cre[tinismului primitiv [i ale
practicilor [amanice.
Primul element de care
trebuie ]inut cont este c` slujbele de exorcizare de[i interzise, din câte ne asigur` înal]ii
prela]i ortodoc[i, sunt frecvente
mai ales în Moldova. În aceast`
zon` s-a constatat dup` 1990 o
dubl` ofensiv`: a sectelor religioase [i a ritualurilor bisericii
ruse.
Departe de a fi o excep]ie,
decât prin finalul ei tragic, slujba de exorcizare, de scoatere a
dracilor dintr-o persoan` considerat` posedat` este din p`cate o practic` curent` a unor
preo]i [i c`lug`ri ortodoc[i.
Dac` „p`rintele Daniel“ [i
m`icu]ele sale sunt sau nu în
toate min]ile va stabili expertiza psihiatric`. Avem îns` curajul s` pariem c` au discern`mântul p`strat, au ac]ionat cu
bun` [tiin]` [i în fa]a unei situa]ii de acela[i gen, ar proceda
asem`n`tor. Nu persoanele respective prezint` interes, ci pervertirea sentimentului religios
al omului de rând. Dac` BOR
nu-[i reformuleaz` politica de

resurse umane, (cine, cum, de
ce este hirotonit?) risc`m s` ne
autoexcludem din rândul ]`rilor
civilizate.
Acest ciudat p`rinte Daniel, provenit dintr-un c`lug`r,
la rândul s`u provenit dintr-un
golan din Vaslui, nu a ajuns liderul unei comunit`]i spirituale
datorit` studiilor teologice sau
datorit` credin]ei în Dumnezeu.
În cazul în care ancheta va
aborda [i acest aspect se va descoperi c` în rândul clerului ortodox s-a dezvoltat în ultimii
ani un curent sectar lansat de
misionari clandestini ai Bisericii Ruse. Sunt avu]i în vedere
preo]i simplii proveni]i din c`lug`ri, c`rora li se inoculeaz`

fie print-o anume literatur` cultic`, fie prin emisari, ideea c`
actuala ierarhie din BOR este
satanic`, fiind astfel \ndemna]i
la diziden]` fa]` de Patriarhia
Român`. În acela[i timp sunt
instrui]i [i îndemna]i ca în fa]a
credincio[ilor s` practice, pe
lâng` slujba ortodox`, ritualuri
[amanice de tip exorcizare,
„deschisul c`r]ii“, supunerea la
posturi negre etc. Cu cât comunit`]ile unde practic` ace[ti
preo]i sunt mai izolate, cu atât
pericolul social pe care îl prezint` este mai mare.
Comunitatea începe s`-i
considere „sfin]i“, devin lideri
de grup, care pot manipula [i
manevra mul]imea în scopurile

dorite, care de multe ori nu au
nimic de-a face cu religia. Înal]i
prela]i ai BOR cunosc acest fenomen, dar din p`cate nu fac
nimic pentru a-l anihila.
Exist` [i ac]ioneaz` o
organiza]ie numit` „Tineretul
ortodox“ ai c`rei membrii au
fost prezen]i la Tanacu, constituind un gen de gard` privat` a
pseudo-preotului Daniel Corogeanu. Organiza]ia respectiv`
pare a fi finan]at` [i dirijat` din
exterior. S` nu uit`m c` Biserica Rus` a declarat de mul]i
ani BOR ca biseric` eretic`, iar
apropierea de Biserica Catolic`
a fost în permanen]` sabotat`
de Moscova.
George Dora
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Kamel Kader – Omul lui Yasser Arafat
infiltrat în România
Kamel Kader s-a n`scut la
9 martie 1960 în Rafah, fâ[ia
Gaza, fiul lui Almed Mohamed
[i Aisha. A absolvit [coala elementar` [i liceul în Israel – teritoriile ocupate – [i apoi a urmat
[i absolvit facultatea de Medicin` din Timi[oara.
Pe timpul studiilor a f`cut
obiectul unei intense supravegheri a organelor de securitate,
fiind unul dintre cei mai buni
„clien]i“ a Serviciului I Timi[.
Pân` unde a mers supravegherea [i unde a început colaborarea nu ne poate spune decât
Radu Tinu, fostul loc]iitor al [efului securit`]ii din Timi[oara.
Dup` 1989, „calit`]ile“ lui
Lamel Kader „explodeaz`“, el
devenind în scurt timp dintr-un

umil student palestinian, un
mare om de afaceri arab. Se
ocup` de exportul vi]ei-de-vie
[i berbecu]i, apoi beneficiind
de licen]e de export cu valorificarea cherestelei în toate ]`rile
arabe. Concurându-l pe Iscandarani, a ac]ionat pe filierele de
vest [i, pentru a bate în cuie afacerile, devine sponsor important al PDSR

Preºedinte
al comunitãþii
palestiniene
Profitând de haosul de început, se înscrie ca [ef al minorit`]ii palestiniene din România, iar apoi, împrietenindu-se
cu Viorel Hrebenciuc, devine
un obi[nuit al liderilor politici

ai vremii printre care Dan Poenaru, pre[edinte al PDSR Timi[, sau Adrian Severin, ministrul de Externe. Continu` intens afacerile ilicite, printre
care [i un tun uria[ la Bancorex.
Dorin]a de m`rire nu se opre[te
aici [i, profitând de rela]iile create [i de sponsoriz`rile masive,
Kader reu[e[te ce nu realizase
nici un arab pân` acum. S` devin` func]ionar guvernamental.

Consilier al
Secretarului General
al Guvernului
De]inând cet`]enia român`, Kader ap`rea când în ipostaz` de reprezentant al lui Yasser Arafat, când membru al Guvernului României. Pentru a-i

înt`ri aceast` calitate Viorel
Hrebenciuc îi elibereaz` o adeverin]` din care rezult` c` este
„consilier al Secretarului General al Guvernului“. Pentru ce
a avut nevoie de acest document nu [tim în totalitate, dar
într-o ocazie l-a folosit la poli]ie

pentru a ob]ine un permis de
arm`. Dar poate nimic nu este
mai grav decât c` în memoria
ofi]erilor antitero (probabil [i în
eviden]ele speciale, dac` nu au
fost distruse) a r`mas c` palestinianul Kamel Kader era fost
lup/t`tor al „Frontului de vest“

[i suspect de apartenen]a la organiza]ia dizident`, terorist`,
palestinian` „Abu Nidal“. Nimeni nu l-a împiedicat s` ajung` pân` în apropierea pre[edintelui Iliescu [i s` circule în voie
pe culoarele Guvernului României.
Alexandru Ioan

Arabii din România
În România locuiesc circa
70.000 cet`]eni de religie musulman`. Cei mai mul]i se afl`
în jude]ele Constan]a [i Tulcea,
dar comunit`]i puternice se afl`
[i în Bucure[ti, Timi[oara, Cluj
etc. Dac` popula]ia turco-t`tar`
convie]uie[te de veacuri al`turi
de majoritari [i nu ridic` probleme, cei mai nou veni]i, în
majoritatea arabi, au ridicat
multe [i diverse probleme. Oficial, în toat` ]ara sunt înregistra]i
ca reziden]i circa 3.500 de
cet`]eni arabi (sirieni – 1180,
irakieni – 811, libanezi – 704
etc.), dar în fapt sunt mult mai
mul]i, unii beneficiind de vize
de [edere iar al]ii locuind efectiv
ilegal. Religios sunt condu[i de
un muftiu sprijinit de Sura Islam
(Colegiul Sinodal) practicând în
80 de geamii [i 108 cimitire islamice. Principala ocupa]ie a ara-

bilor din România este comer]ul, din datele oficiale rezultând
existen]a a 13.774 de firme înregistrate cele mai multe în Bucure[ti, Timi[oara, Constan]a,
Cluj, Craiova [i Ia[i.
Printre ace[tia figurez` miliardari controversa]i care au f`cut obiectul unor mari scandaluri de pres` [i chiar anchete penale. Cei mai importan]i sunt:
– Fathi Taher – palestinian
– posesor a 200-400 de milioane dolari în hoteluri, asigur`ri,
terenuri, imobile, industrie alimentar`;
– Omar Hayssam – sirian
– cca 100 de milioane de dolari,
în fabrici, industria lemnului,
terenuri, comer];
– Mohammad Murad – libanez – cca 100 de milioane de
dolari în comer] [i industria
hotelier`;

– Kamel Kader – palestinian – cca 30 de milioane de
dolari în terenuri, comer];
– Khalil Chahine – sirian –
60 de milioane de dolari, în
imobiliare, industria lemnului,
electrice;
– Ahmad Tabrizi – iranian
– 30 de milioane de dolari în
schimb valutar, comer], alcool
etc.;
– Mohamad Munaf – irakian – 5-10 milioane de dolari,
comer], industria lemnului etc.
În majoritatea cazurilor
actualii milionari provin din
studen]ii care au înv`]at în România înainte de 1989.
Unii prin munc` cinstit` [i
afaceri corecte, dar cei mai
mul]i prin afaceri ilicite s-au
îmbog`]it imediat dup` 1990.
Cazuri celebre, cum ar fi cel al
lui Zaher Iskandarani sau Jamal

Al. Atha (}igareta II) [i mai
recent Omar Hayssam au aruncat asupra arabilor anatema de
mafio]i acceptându-se chiar
sintagma „mafia arab`“.
Indiferent de ce s-a întâmplat pân` în prezent, problema
arab` trebuie tratat` cu decen]`
de pe pozi]ia unui stat democratic de drept.
În acela[i timp, organele de
specialitate nu au voie s` uite c`
mul]i arabi provin din ]`ri cu
problematic` terorist` [i c` unii
dintre ei au chiar leg`turi cu organiza]ii [i grup`ri de sorginte
integrist-islamic` [i s` ia toate
m`surile ce se impun pentru ca
în România s` nu aib` loc atacuri teroriste sau r`piri de genul
celei recent \ncheiate, în care au
fost implica]i cei trei ziari[ti români.
Alexandru Ioan
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Un lider de sindicat confundã CFR
cu moºia proprie
Greva ceferi[tilor a f`cut
ca statul român, dar [i multe societ`]i comerciale din domeniul
privat, s` piard` sute de mii, ba
chiar milioane de euro. Angaja]ii au primit câteva dintre facilit`]ile cerute, dar r`mân, \n
continuare, nemul]umi]i. |n
schimb, liderii lor \[i v`d mai
departe de afaceri care le aduc
\n conturile personale sume
enorme. Mul]i dintre ace[ti lideri au [i dosare penale pe rol.
|n aceste condi]ii, se pune \ntrebarea: cine câ[tig` mai mult de
pe urma unei greve? Statul sau
liderul?
Pe de o parte, liderul, ]inând sub presiune Guvernul,
poate negocia, pe c`i oculte, [i
situa]ia lui personal`, din justi]ie. Pe de alt` parte, acela[i lucru poate fi asul
din mânec` al reprezentan]ilor Guvernului. |n
aceste condi]ii, orice
grev` poate
fi judecat` [i
din
acest
punct de vedere. |ntr-o democra]ie adev`rat`, asemenea lideri ar trebui, pur [i simplu, s` dispar`. Este motivul
pentru care v` prezent`m date
[i informa]ii de]inute de c`tre
poli]i[tii din cadrul sec]iei de
poli]ie transporturi Bucure[ti [i
din IGPR Direc]ia Transporturi
legate de grave activit`]i infrac]ionale comise de c`tre Molea
Ion – lider de sindicat la CFR –
[i care face obiectul Dosarului
Penal 1151/P/2005, înregistrat
la Parchetul de pe lâng` Tribunalul Municipiului Bucure[ti.

Vile ºi ºpãgi
În dosar este vorba de un
prejudiciu de aproximativ 3,5
miliarde de lei creat în paguba
Regionalei CFR Bucure[ti, în
care este implicat Molea Ion. O
parte din piatr` „refuz ciur“, de
aproximativ 1.500 de tone, a
fost transportat` gratuit pe calea ferat` de la Titu pân` în Comuna Poiana Cire[ului, jude]ul
Teleorman, [i folosit` la amenajarea drumului unde î[i are
vila Molea Ion. Dosarul este în
curs de cercetare.
Molea Ion este în leg`tur`
cu alt lider, pe nume Sultana, cu
care în mod permanent face trafic de influen]` de pe urma
c`rora câ[tig` sume fabuloase,
mituind organe de control de la

toate nivelurile. De altfel, afirm` f`r` nici un fel de jen` c` îi
are pe mul]i „la mân`“, inclusiv
pe poli]i[ti, c`rora le pl`te[te lunar diferite sume de bani proveni]i din fondurile sindicatului
CFR, în acest mod împiedicând
orice fel de dosar de cercetare.

Ca pe moºia proprie
Folose[te [paga direct`,
constând în sume de valut`, cadouri, chefuri la restaurante de
lux, inclusiv la Snagov, unde
exist` vile construite ilegal, cu
dot`ri extravagante. Aici au loc
chefuri prelungite, adev`rate
orgii. Personajul în cauz` este
un individ lipsit de educa]ie,
care cunoa[te multe aspecte legate de ilegalit`]i comise în

cadrul CFR.
Este foarte tupeist [i nu are
scrupule, bazându-se pe rela]iile create prin mituire [i trafic
de influen]`. Beneficiaz` de banii Sindicatului CFR ca de proprii s`i bani [i nici un organ de
control nu a f`cut pân` în prezent verific`ri reale legate de
folosirea fondurilor. Cei trei
cenzori exist` numai pe hârtie.
Se de]in date c` [i-a construit o vil` enorm` în localitatea Valea Cire[ului, jude]ul Teleorman, unde locuie[te cu familia. Are o curte ce se întinde
pe o suprafa]` de peste 5 ha,
unde are cresc`torie de stru]i,
de vaci, de cai, piscine [i unde
în mod abuziv lucreaz` muncitori angaja]i la CFR, la sec]ia
Linii, ponta]i fictiv de c`tre [eful de district, {chiopu Cornel.

Afaceri diverse
Acestuia din urm`, Molea
Ion i-a f`cut cadou un autoturism nou [i i-a înlesnit cump`rarea, prin licita]ia camuflat`
din 15.12.2005, a trei utilaje de
la Regionala CFR Bucure[ti.
Toate cele trei fete ale lui Molea Ion sunt angajate în cadrul
MTTC [i Regionala CFR Bucure[ti, iar fiul s`u, Molea
Ionu], cu toate c` este student la
zi, este angajat la sec]ia L1,

unde este pontat [i pl`tit. A f`cut [i face, în continuare, personal sau prin firmele lui camuflate, afaceri ilegale cu Prim`ria
Comunei Botoroaga, jud. Teleorman, care se pare c` i-a pl`tit
piatra „refuz de ciur“, cu toate
c` pe acesta nu l-a costat nimic,
transportul fiind gratuit. Aceast` afacere face obiectul dosarului penal 1151/2005.
Face afaceri cu fier vechi
provenit de la CFR în cantit`]i
foarte mari, fiind în leg`tur` cu
un anume domn Chicheanu,
din Constan]a, individ cu influen]e foarte mari.
A primit sponsoriz`ri de
peste 13 miliarde lei de la firma
ANTARES din Râmnicu Vâlcea, în schimbul unor facilit`]i [i avantaje oferite
firmei men]ionate,
prin trafic
de influen]`. A
angajat [i
angajeaz` contra unor
sume
de bani,
diferite
persoane în sistemul
CFR. Este în spatele unor
fraude comise în sistemul CFR,
pe linia achizi]ion`rii de materiale sau lucr`ri ale c`ror materiale au fost folosite pentru
construirea unor case [i vile,
fiind în leg`tur` cu fostul director M`n`il` [i numitul Gavrilescu. Exist` un dosar penal întocmit de c`tre Poli]ia Transporturi Bucure[ti-Post Obor, dar
[i acest dosar este tergiversat.

Pentru efectuarea de cercet`ri care s` aib` ca rezultat
verificarea informa]iilor existente, culegerea de probe
reale, este necesar` crearea
unui colectiv de poli]i[ti cu

experien]` în domeniul transporturilor, care s` nu fie în
anturajul personajului expus [i
care nu au beneficiat de nici
un fel de avantaje. Este singura [ans` ca dosarele unor astfel

de cauze s` nu mai zac` prin
sertare, iar indivizii de aceast`
factur` s` mearg` acolo unde
le este locul.
Departamentul
Investiga]ii

Ferma de stru]i a domnului pre[edinte de sindicat

Nevoie
de profesionalism
A luat sume de bani cuprinse între 500 [i 1.000 $ sau
euro de la candidatele pentru
{coala Personalului, în func]ii
de casieri sau IDM. Paradoxal,
peste 90% provin din jude]ul
Teleorman.
Se de]in date despre acest
individ [i la IGPR, Direc]ia
Transporturi, dar în permanen]`
poli]i[tii care instrumenteaz`
cauze unde sunt implicate persoane ca cel în cauz` sunt amenin]ate [i nu pot s`-[i desf`[oare activitatea din cauza unor
presiuni venite de la nivel înalt.
Astfel, în ultima perioad` se vehiculeaz` c` dosarele peste
dou` miliarde de lei vor fi luate
la IGPR, unde vor fi solu]ionate
a[a cum au fost solu]ionate [i
cele de dinainte.

Casa lui Molea din comuna Valea Cire[ului
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Romulus Radu: o semnãturã
cu parfum penal
Nici unul din puzderia de escroci
postdecembri[ti nu se poate lquda cu statutul
de „escroc dihotomic“ a[a cum face
Romulus (Remus) Radu, personalitate
duplicitarq specificq domeniului de
„activitate“ al marilor ]epe.
Evolu]ia lui Romulus Radu trebuie stopatq
pânq nu apucq sq provoace pagube
irecuperabile în economia româneascq.
Pentru cq nu a fost arestat când a început sq
facq „afaceri“ cu pre]ul pqgubirii ora[ului
Caracal, Romulus Radu a ajuns
sq gestioneze din umbrq sistemul
semnqturii electronice din România.

Eminenþa cenuºie
Este greu de crezut c` vreo
firm` serioas` va accepta s`-[i
încredin]eze cele mai secrete
date ale afacerii [i ale identit`]ii
unui individ care înc` nu s-a
decis asupra propriei lui identit`]i.
Activitatea lui de dinainte
de ’89 nu intereseaz` poten]ialele victime ale „E-sign Romania“ în varianta Romulus Radu,
chiar dac` el pretinde c` ar fi
fost victim` a regimului comunist, fiind arestat împreun` cu
mama lui. Ceea ce se [tie sigur
este c` a fost arestat pentru infrac]iuni economice. Asta [i explic`, împreun` cu escrocheriile mai noi, de ce st` ascuns
de ochii opiniei publice, de[i
cei care au avut ne[ansa s`-l cunoasc` spun c` ar fi un tip prezentabil. Singura explica]ie este
c` îi este team` c` îl va recunoa[te cineva.

Spãlãtorul de bani
Dintre multele firme aflate
sub controlul acestui individ,
dou` ar fi trebuit s` intre de
mult în aten]ia Poli]iei [i Procuraturii. E vorba de Raf Invest
SRL [i Asterra SRL. Un prim
indiciu al escrocheriilor f`cute
este deasa schimbare a sediilor
acestor firme, care la fel ca [i
Flo-Ra SRL sau E-sign Romania SRL, se plimb` între Caracal, Sibiu [i Bucure[ti cu o frecven]` absolut dubioas`. Între
dou` ]epe, ele î[i urmeaz` fondatorul, adic` pe Romulus (Remus) Radu. Prin Raf Invest escrocul s-a apecializat în func]ia
de „conduct`“ a „surogatelor
Patriciu“. Tot prin ea a reu[it s`
p`gubeasc` Prim`ria din Cara-

cal în urma unui contract de
aprovizionare cu p`cur`.
În schimb, prin Asterra a
reu[it s` spele sume imense de
bani. Poate Procuratura se va
învrednici într-un final s` explice opiniei publice cum se poate
ca, în 2002, firma Asterra, cu
un singur angajat, dar cu o cifr`
de afaceri de circa 154 miliarde
de lei, s` ob]in` profit ZERO!
Un r`spuns al t`cerii suspecte al Poli]iei [i Procuraturii
ar putea fi sponsoriz`rile pe
care escrocul Radu se laud` c`
le-ar fi f`cut la nivel înalt în
IGP. Surse pe care le vom cita
în numerele viitoare, afirm` de
altfel c` aceste sponsoriz`ri
sunt demonstrabile. Ele fac de
altfel obiectul unui dosar denumit de serviciile secrete „Parfum“.

Un escroc protejat
de MAI
Sigur de protec]ia unor
înal]i func]ionari din MAI, Remus (Romulus) Radu continu`
s` trag` ]epe la foc automat,
aducând prejudicii imense unor
institu]ii bancare [i de stat.
Dup` ce a tras un tun de
peste dou` milioane de dolari
b`ncii Raiffeisen care a avut
impruden]a s`-i acorde creditul
pentru implementarea semn`turii electronice, Romulus (Remus) Radu î[i continu` cariera
de escroc [i, mai nou, a mai dat
un „tun“ de patru miliarde.

Reþetã de delapidare
a la Radu
Sunt trei moduri de a
scoate sume mari de bani din
banc`. În mod obi[nuit, se scot
maximum 30 de milioane de
lei. Pentru salarii, cereale, sau
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investi]ii, se pot scoate maximum 500 de milioane. {i, în
fine, dac` e[ti ]epar [i te cheam` Remus Radu, emi]i file
CEC f`r` acoperire. Astfel, la
12 decembrie 2003, individul a
semnat f`r` nici o tres`rire Declara]ia nr. 19.31.46, la Raiffeisen Bank, pentru o fil` CEC neacoperit`. La 31.12.2003, acela[i escroc semneaz` Declara]ia
nr. 19.35.29, la BNR [i la Poli]ie, pentru alt` fil` CEC f`r`
acoperire. La 3.02.2004 a mai
semnat Declara]ia 19.71.90, tot
la BNR [i la Poli]ie [i tot pentru
CEC neacoperit. În fine, la
13.07.2004, a semnat Declara]ia nr. 21.61.56 la BCR Corabia
pentru alt CEC f`r` acoperire.
Toate aceste file CEC au fost
emise pe numele firmei sale
Asterra [i totalizeaz` patru miliarde de lei.

Pion sacrificat
Pentru fapte de acest gen,
al]i „tunari“ au fost aresta]i
dup` prima fapt`. S` fie atunci
adev`rat c` Radu Remus (Romulus) are protec]ie înalt`?
Ar fi interesant de v`zut finalitatea dosarului care con]ine
verific`rile efectuate de BNR
jud. Olt. La fel, sper`m c` vor
trezi interes mapele informative ce implic` mai mul]i [efi din
Ministerul Administra]iei [i Internelor. Deocamdat` avem cuno[tin]` c` în urma articolelor
publicate, ace[ti func]ionari superiori se fac c` nu [tiu nimic,
de[i cunosc foarte bine activitatea protejatului lor. Totu[i,
surse din MAI spun c` protectorul s`u cel mai bine plasat în
vârful piramidei a început s` se
îndoiasc` de oportunitatea continu`rii acestor rela]ii. Radu va
fi un alt pion sacrificat. Indiferent c` îl cheam` Remus sau
Romulus.

societatea prezentând „simptomele“ unei firme radiate, de[i...
nu este.

O idee generoasã
confiscatã de escroci

lativ, România se alinia reglement`rilor interna]ionale în
domeniu. Adic` atât standardelor federale emise de Institutul
Na]ional de Standarde [i Tehnologie din SUA, cât [i celor
europene de evaluare a securit`]ii sistemelor informatice.

O idee generoasã

O sucursalã
legalã a unei societãþi
fantomã

Ca urmare a acestui pas legislativ, înscrisul în form` electronic`, c`ruia i s-a încorporat,
ata[at sau c`ruia i s-a asociat lo-

Firma „E-Sign România
SA“ a fost înfiin]at` la 5 noiembrie 2002, în ora[ul Caracal, cu
scopul declarat de asigurare a

Romulus Radu
a confiscat sistemul
semnãturii
electronice
În plin` er` de dezvoltare a
tehnologiilor informa]ionale,
documentele [i arhivele marilor
companii, precum [i coresponden]a dintre ele, circul` [i sunt
conservate, pretutindeni în lume, în format electronic. Recent intrat` în sistemul economiei de pia]` autentice, România încearc` s` se racordeze [i
ea cât mai rapid la valorile, normele [i instrumentele electronice care opereaz` în domeniu,
în plan interna]ional. Avantajele sunt imense, ele vizând în
primul rând viteza de vehiculare a informa]iei [i reducerea
costurilor. Riscurile sunt îns` [i
ele la fel de mari. Mai ales dac`
gestionarea semn`turilor electronice este l`sat` pe mâna unui
escroc, a[a cum s-a întâmplat în
România.
În iulie 2001 ap`rea Legea
455, prin care se reglementa regimul juridic al semn`turii
electronice. Prin acest act legis-

acaparat` din start de c`tre indivizi cu un cert trecut de „]epari“. Mai grav, ei sunt asocia]i
[i în prezent cu al]i mari autori
de tunuri date în economia na]ional`.

gic o semn`tur` electronic`,
este asimilat, în ceea ce prive[te
condi]iile [i efectele sale, cu
înscrisul sub semn`tur` privat`.
Înscrisul în form` electronic` [i
care a poart` semn`tura electronic` are acela[i efect ca actul
autentic între cei care l-au subscris [i între cei care le reprezint` drepturile. De ani de zile,
marile b`nci [i companii occidentale nu mai cheltuie sume
imense pe deplas`ri pentru
semnarea unui contract. Toate
actele financiar-bancare, toate
contractele, circul` în format
electronic. Apari]ia semn`turii
electronice a însemnat înc` o
poart` deschis` de România
spre valorile europene [i spre o
societate modern`, dar [i o
nou` pist` pentru manifestarea
marilor escroci autohtoni. Pentru toate institu]iile statului ar
trebui s` fie deosebit de alarmant c` gestionarea acestui domeniu extrem de sensibil a fost

noilor pie]e de securitate IT [i
de servicii de infrastructur` a
cheii publice, institu]ionalizate
oficial, în Europa, prin Directiva UE/99/93 [i în România,
prin Legea român` nr.
455/2001 privind semn`tura
electronic`. La 18 aprilie 2003,
E-Sign [i-a început activitatea
ca prim furnizor de servicii de
autoritate de certificare, emitent
de certificate calificate în concordan]` cu prevederile legii
men]ionate mai sus. La acea

dat`, între ac]ionarii firmei se
aflau SC GRUP FLO-RA SRL,
SC ASTERRA SRL, SC
INTER ASSISTA FUTURES
EXCHANGES SA [i SC RAF
INVEST SRL. Din motive la
care vom reveni mai jos, firma
este radiat` în aprilie 2004. La
câteva zile dup` acest pas, în
Bucure[ti, pe Strada General
Praporgescu, apare o alt` societate exact cu acela[i nume, dar
cu ac]ionariatul modificat. Noii
ac]ionari sunt Eugen B`di]`,
Ciprian C`lug`reanu, Marius
Daniel Pe[tina, Patric Vermeulen, SC GRUP FLO-RA SRL [i
SC INTER ASSISTA FUTURES EXCHANGES SA.
{i ca semn`tura acestei
manevre cu parfum de ]eap` de
propor]ii s` fie cât mai îmbârligat`, în eviden]ele Registrului
Comer]ului mai apare înc` o
societate cu aceea[i adres` în
Bucure[ti, dar care se nume[te
„E-Sign România“ SA Caracal
Sucursala Bucure[ti, aceasta
fiind înfiin]at` la 25 martie
2003. Structura ac]ionariatului
acestei „sucursale“ nu apare,

Numai din aceste mut`ri
abile se poate deduce c` artizanii confisc`rii sistemului
semn`turii electronice au avut
din start inten]ii frauduloase.
Interesant este c` în spatele întregii afaceri nu st` nici
unul din numele care apar în
fa]`. Adev`ratul „na[“ are [i de
ce s` se ascund`. El este un
oarecare Romulus Radu. Sau
Remus Radu, pentru c` exist`
unele semne de întrebare asupra acestei identit`]i bicefale,
ca [i în cazul legendarilor întemeietori ai Romei.
Romulus Radu se bucur`
dup` spusele unora de înalta
protec]ie a unor demnitari [i
înal]i ofi]eri din Ministerul Administra]iei Publice. Cu toate
acestea, situa]ia lui nu este deloc infailibil`. Asta fiindc` dac`
sunt scuturate pu]in documentele contabile ale firmei E-Sign,
dar [i ale altor firme controlate
de acest Romulus Radu, din
puterea lui r`mâne un simplu
parfum.
E vorba de afaceri frauduloase în domeniul furniz`rii
apei calde [i al termofic`rii în
Caracal, în domeniul fabric`rii
de produse stratificate din
lemn, afaceri cu surogatele de
carburan]i, sp`l`ri de bani în
v`zul lumii, evaziune fiscal`
etc. Curios lucru este faptul c`
BNR are cuno[tin]` despre
infrac]iunile contabile ale acestui personaj misterios. Vom reveni în curând cu noi detalii ale
ispr`vilor frauduloase pe care
le comite în continuare miliardarul de carton Romulus (alias
Remus) Radu. Dac` între timp
nu va fi arestat.
Andrei Luca
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Alerta socialã
Între individ [i societate
exist` o rela]ie reciproc formatoare, suma indivizilor alc`tuind societatea, iar aceasta
luând forma celor care pe îi
con]ine. Cet`]enii, tr`itorii din
cetate, sunt cei care particip` la
via]a în comun, modelând-o în
timp, dup` propriile lor necesit`]i, posibilit`]i, vreri etc. O
societate bine structurat`, puternic`, organizat` nu poate fi
format` decât dintr-un num`r
cât mai mare de indivizi educa]i, disciplina]i, uni]i prin idei
comune, prin idealuri acceptate. Majoritatea va impune minorit`]ii, întotdeauna, regulile
ei [i, astfel, o societate bine articulat` va digera f`r` dificult`]i
majore indivizii mai pu]in preg`ti]i. O societate adev`rat` î[i
na[te [i î[i educ` din interior,
„copiii“. Dar ce se întâmpl`
când toate aceste reguli sunt,
dac` nu înc`lcate – ceea ce ar
duce indubitabil la distrugerea
societ`]ii – doar nearticulate?

Radiografie
individualã
Paradoxal, în societatea
româneasc` suntem diviza]i în
dou` categorii distincte. Cei dinaintea Revolu]iei din decembrie ’89, tr`i]i [i dezvolta]i
într-o societate cu valori mult
diferite de cele de ast`zi, [i cei
de dup` – genera]ie dezvoltat`
într-o perioad` extrem de agitat`, nea[ezat` pe o scar` valoric` clar` [i tulburat` de r`sturn`ri bru[te sau de prea multe
importuri rapide. Leg`tura dintre cele dou` categorii exist`
natural, fiindc` acei care „au
fost înainte“ sunt p`rin]i ori
bunici, iar cei ce „vin“ sunt copiii acestora. Tensiunile ap`rute
între cele dou` categorii, ajungând, în mod nefericit câteodat`, la adev`rate conflicte, au
dezarticulat organismul social.
Dar ar mai exista poate o categorie intermediar`, cea a celor
„vechi“, dar adapta]i uluitor de
rapid, la noul val de schimb`ri.
Între „a[eza]i“ [i „fr`mânta]i“,
aceast` punte format` din
„adaptabili“ a fost cu siguran]`
cea mai nefast` categorie a societ`]ii române[ti.
Radiografia celor „vechi“,
developeaz` tipul de individ
responsabil, docil, aliniat, rezultat dintr-o educa]ie bazat`
mult pe celebrii [apte ani de
acas`, modelat într-o cultur`
structurat` pe selec]ie. Iubitor
de tradi]ie, adeptul regulilor
date, bun pl`titor sau pe scurt,
cuminte, dar cu o mentalitate
de „asistat“.
Categoria celor „noi“,
contureaz` o tipologie mult diferit`, cu un ritm alert, superficial câteodat`, rebel, ner`bd`-

tor, nu specific diferen]elor de
genera]ii, fiindc` noul val a
deschis ochii pe un sistem diferit de societate, deci, f`r` predare-primire.
Statistic, raportul dintre
cele dou` categorii arat` c`, din
punct de vedere numeric, baza
societ`]ii este compus` din prima categorie.
Cei care s-au adaptat rapid, unind într-un mod original
cele dou` platforme sociale, au
for]at firescul, s`rind peste etape importante din evolu]ia unui
individ, aducând prin ac]iunile
lor un dezechilibru periculos.
Au devenit importatori de modele str`ine, greu aplicabile sau
deloc aplicabile societ`]ii române[ti, impuse într-un timp
record [i neajustate pe m`sura
„clientului“ român.
Societatea a fost încorsetat` prea strâns sau hilar de larg,
ajungându-se la un spectacol
tragicomic.
Suntem incomoda]i de
propria noastr` existen]`, nu ne
putem reg`si, ne sim]im str`ini
în societate, ba chiar debusola]i.
Efectele se resimt alarmant în complexitatea lor,
fiindc` sunt legate prin celebrul
principiu al dominoului. Individul în esen]a lui este agresat direct [i indirect. Senzorii sociali
dau alerta!

Lacrimoza sau pensia
care vine la uºã
Pentru pensionarul român
sunt dou`sprezece zile pe an,
divizate în dou`sprezece luni,
care îi aduc triste]ea în cas`.
Pentru b`trânul care deschide
u[a po[ta[ului, banii nu-i aduc
fericirea, ci disperarea, fr`mântarea, nelini[tea, poate chiar lacrimile neputin]ei [i ale unei
mari, mari nedrept`]i. De câte
ori oare, acest anonim gârbovit,
nu s-a întrebat de ce a muncit
zeci de ani, corect în felul lui,
cuminte [i r`bd`tor, dac` acum,
pe mu[amaua tocit` a unei mese de buc`t`rie, îi st` r`splata
sfid`toare a unor bancnote ce
nu vor s` se alinieze nici chip
celor mai elementare nevoi.
Banii primi]i au mai pu]ine zerouri decât cei din facturile
curente, medicamente [i-au l`sat doar cutiile pe noptiere,
frigiderul a devenit indecent de
gol, pantofii s-au rupt, iar pe
fereastr` intr` mirosul gr`tarului de vizavi, unde, la o teras`,
stau tineri tol`ni]i la soare, plictisi]i. Cu siguran]`, b`trânul închide fereastra, [tergându-[i o
lacrim` pe care f`r` îndoial`
n-ar fi trebuit s-o simt` niciodat`.
Dac` tu, cel ce cite[ti
acum e[ti pensionar, îng`duie-mi s`-]i cer iertare, eu cel

ce activ fiind înc`, nu-]i pot
oferi o b`trâne]e lini[tit`, nu pot
controla o societate în deriv`,
nu pot, nici m`car, face ordine
în via]a mea.
Iar dac` tu, cel ce cite[ti
acum, n-ai ajuns pensionar, nu
uita c` dup` perdele ofilite, sunt
oameni pentru care, banii aduc
mult` suferin]` nemeritat`.
Simte-te vinovat, pentru c`,
într-o form` sau alta, e[ti !

Orientarea sexualã
sau debusolarea
busolei
Vreme trece... vreme
vine... Stai rezemat într-un cot,
cu falca în pumn [i te miri. Te
întrebi ce altceva mai po]i face,
citind sau privind societatea
care-[i tr`ie[te intens via]a. Ca-
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den]`, ritm, evolu]ie… Orientare, cuvântul în sine, prinde
nuan]e noi [i te sim]i dep`[it,
pr`fuit, uimit. Nu ne mai orient`m dup` mu[chiul copacilor,
dup` Steaua Polar`, dup` soare,
acum o facem dup` sex. Adio
orientare turistic`, adio aventur` pe m`ri [i ]`ri, acum, pentru a fi trandy trebuie s`-]i identifici [i chiar s`-]i declari orientarea sexual`! Mintea omului,
vioaie, pigmentat` cu pu]in
umor, poate imagina o mul]ime
de metode de orientare, mai
ales atunci când e vorba de sex.
Precum cei veni]i de la ]ar`, dornici s` se integreze cât
mai urgent în spiritul citadin,
mimetici pân` la ridicul, românii s-au preocupat cu mult`
energie de acest tip de orientare, fiindc` Europa are o clasificare bine definit` în acest domeniu.
Nu mai conteaz` profunda
ortodoxie româneasc`, valorile
tradi]ionale, sensul real al vie]ii
[i al evolu]iei ei, modelul [i mitul, normalitatea, nu se mai
poart`. Aproape c` deranjeaz`.
Se ignor` cu bun` [tiin]` c` am
fost orienta]i suficient de natur`
[i trebuie s` ne dezorient`m cât
mai repede, cât mai mul]i,
fiindc`, în societ`]ile avansate,
orientarea b`rbatului spre femeie [i a femeii c`tre b`rbat a
dus, culmea!, la apari]ia copiilor. {i cum ritmul alert al acestor societ`]i este îngreunat de
povara acestora, problema trebuia rezolvat`, pentru c` sexul
nu [tie carte [i, deci, se revolt`
cerându-[i drepturile. S-a mai
bifat un inconvenient, orientându-se legendarul sex în linie
dreapt`, b`rba]i spre b`rba]i,
femei spre femei, admi]ându-se
totu[i tacit [i înc`lcarea acestor
reguli, normalitatea intrat` fiind
sub acuza]ia de adulter sexual!
Dar vârsta unor astfel de cupluri sau nostalgia normalit`]ii
a dus mai departe, ap`rând, în
fapt, realele consecin]e deosebit de grave. Legalizarea anomaliilor [i dreptul de adop]ie a
unor copii f`r` drept de apel.
C` se pledeaz` cu vehemen]` în
numele unei libert`]i bizare, c`
se decide orientarea aceasta
dup` alegerea fiec`ruia, e un
drept, dar atentarea la institu]ia
de baz` a societ`]ii, la familie [i
la modificarea unor mentalit`]i
în cazul copiilor adopta]i, devine un fapt generator de consecin]e. O analiz` temeinic` în
acest sens ar demonstra leg`turile în lan] pe care acest flagel
le-ar declan[a, conturând imaginea unei societ`]i de co[mar.
Jucându-ne cu vorbe [i influen]e str`ine, l`sând s` p`trund`
în jurul nostru cu „ospitalitate“,
un virus distrug`tor, ne vom
trezi în fa]a unor dezechilibre
majore, poate chiar imposibil
de rezolvat.
Schimbi cotul în care-]i
propte[ti cealalt` falc` [i prive[ti lene[ cum el [i el trec, ]inându-se cu dragoste de mân`!

Vreme
vine...

trece...

vreme

Sã trãim bine!
Niciodat`, România postrevolu]ionar` n-a mai avut
parte de o alegere atât de bun`
precum cea de acum. Promisiunile electorale au fost mereu
uitate, trunchiate, abandonate.
S-a mers înainte, din aproape în
aproape, câteodat` nimerindu-se s` ias` bine, câteodat`
ezitându-se, dar urm`rirea cu
seriozitate a obiectivelor n-a
dus la ceea ce s-a dorit. Totu[i,
a venit [i vremea când ceea ce
s-a promis se întâmpl` sub
ochii no[tri uimi]i. Ni se dovede[te clar c` se poate. Parc`
începem chiar s` prindem pu]in
curaj [i ne mustr`m t`cut pentru gândurile nedrepte pe care
le-am avut de atâtea ori la adresa politicienilor no[tri. Înainte
de alegeri, vedeam un chip
surâz`tor [i încrez`tor, ghidu[,
cu [uvi]a celebr`, care ne tot
anun]a, salutându-ne cu respect, c` vom tr`i bine! {i, iat`,
se face! La mai pu]in de jum`tate de an, politicienii no[tri
ale[i ne dovedesc c` au avut
dreptate. Timpul lor fiind extrem de ocupat, au g`sit o modalitate original` de a ne informa asupra progreselor f`cute:
mesagerii? Membrii onorabilelor lor familii!
Feti]a pre[edintelui B`sescu, mic` [i neajutorat`, gracil`
[i zâmbitoare, a fost purt`toarea de imagine a progreselor
înregistrate. Ea s-a întors de la
Milano, unde a avut obositoarea sarcin` de a-[i schimba garderoba cu noua colec]ie de var`
a casei de mod` Dolce &
Gabbana. N-are rost s` comen-

t`m costurile acestei „schimb`ri“, fiindc` sunt fire[ti [i personale, ele înt`rind regula prin
care ne-a dovedit pre[edintele
cât de bine se poate tr`i în ]ara
noastr`. Alerta social` nu face
altceva decât s` declan[eze un
semnal de alarm` în ceea ce ne
prive[te pe noi, umilii cet`]eni:
ce trebuie f`cut [i noi nu [tim?
C`ci, iat`, trece vara [i copiii
no[tri intr` din adida[i în bocanci, f`r` a avea curajul s` viseze la sandale. Unde gre[im, domnule pre[edinte? Lumina]i-ne!

Ortodoxia, religia
toleranþei ºi a iubirii
Suntem un popor ortodox
[i din mo[i-str`mo[i ne mândrim cu religia noastr`. Suntem
blânzi [i iert`tori, oameni cu
frica lui Dumnezeu, credincio[i
în adâncurile noastre, iubitori ai
tradi]iilor str`vechi. Suntem
credincio[i.
Societatea noastr` a fost
zguduit` de tragedia unei c`lug`ri]e, care în urm` cu câteva
zile a murit în condi]ii greu de
explicat. Impactul acestei ve[ti
a fost puternic, scindând societatea în ap`r`tori [i acuzatori ai
Bisericii.
Grav; nu ne putem permite s` ne erij`m \n judec`torii
acestui dificil caz, ci semnal`m
reac]iile individuale, care ar
trebui s` dea de gândit, atât organelor de stat, cât [i Bisericii
române. Prin declara]iile pro [i
contra, f`cute de enoria[ii afla]i
în parohia mân`stirii unde s-a
petrecut tragedia, putem observa tente alarmante de fanatism
religios, prin refuzul clar al
dialogului, venit din partea
celor care l-au sus]inut pe duhovnicul suspectat, dar [i neîn-

crederea în declara]ia foarte
limpede f`cut` de Biserica
român`, care condamn` practicile acestui c`lug`r [i preot
oarecum improvizat, intervenind prompt, prin retragerea
definitiv` a dreptului acestuia
de a mai oficia. De asemenea,
violen]a delan[at` în momentul
interven]iei organelor de ordine, pune într-o lumin` nefavorabil` institu]iile abilitate. În
con[tiin]a omului simplu, încrederea pare a fi zdruncinat`
[i alarmant este c` nu conteaz`
în ce sens al acestei tragedii, ci

în cine. Atât Biserica, cât [i
justi]ia sunt ad`posturile sub
care individul trebuie s` se [tie
în siguran]`.
Avem din ce în ce mai
pu]ine valori. Ele trebuie ap`rate cu îndârjire, fiindc`, lipsi]i
de acestea, vom fi spulbera]i de
vremurile care vin. Biserica [i
credin]a româneasc` constituie
pilonul de rezisten]` al societ`]ii noastre. Guvernele vin [i
pleac`, legile sociale se schimb` dup` necesit`]ile evolu]iei,
dar credin]a noastr` e neclintit`
de dou` mii de ani.

Nimic nu se mai poate face
pentru tân`ra c`lug`ri]` moart`,
doar, poate, un gând pios s`-i înso]easc` sufletul, acolo unde numai Dumnezeu [tie c` trebuie s`
ajung`. Dar totu[i putem s` respect`m op]iunea acestei tinere,
care, f`r` s` [tie spre ce o duce
aceast` cale, a ales drumul mân`stirii, unde cu siguran]` a fost
chemat`. În lumea noastr`, legile vor func]iona [i se va face
dreptate omeneasc`, dar judecarea acestei fapte va avea, cu siguran]`, mai multe dimensiuni.
Carmen PAHOMI
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top secret

Nume de cod „SOLO“
Lupta dintre serviciile secrete ale marilor puteri
atinge câteodatq cote nebqnuite. Cel pu]in \n
perioada rqzboiului rece, agen]ii americani [i cei
sovietici au dus un rqzboi inimaginabil. Dupq
fiecare „rateu“, sistemele de organizare [i
func]ionare ale serviciilor celor douq superputeri
intrau \n faza de analizq. {i acum putem pune \n
discu]ie, raportându-ne la cazuri mai deosebite,
eficacitatea CIA sau FBI.

De-a lungul anilor, rezultatele CIA [i FBI au fost notabile, culminând cu sfâr[itul anilor ’80, respectiv cu contribu]ia
acestora la c`derea comunismului. De[i FBI, în mod teoretic, nu se ocup` cu opera]iuni
de spionaj pe spa]ii externe,
acest domeniu revenind CIA,
au fost cazuri când agen]ii
contraspionajului din SUA au
reu[it s`dea lovituri magistrale
întregului sistem fost socialist.
Cazul pe care îl vom relata este
un moment de antologie în ceea
ce prive[te opera]iunile de recrutare [i de dirijare a unor
agen]i pe termen lung.
Dup` 1945, între SUA [i
URSS, fo[ti alia]i în timpul
celui de-al doilea r`zboi mondial, au ap`rut tensiuni ini]ial
de ordin ideologic, apoi deter-

minate de expansionismul sovietic. FBI oricum nu încetase
nici un moment s` îi ]in` sub
observa]ie pe membrii Partidului Comunist din SUA, considerând, pe bun` dreptate, c`
marea lor majoritate sunt agen]i
ai KGB.
În 1947, o surs` infiltrat`
în Partidul Comunist l-a sesizat
pe ofi]erul de leg`tur` din FBI
c` doi dintre activi[tii de frunte
ai partidului, recent întor[i dintr-o vizit` în URSS, au început
s` manifeste rezerve fa]` de
politica lui Stalin [i a comunismului în general. Cei doi, fra]ii
Morris [i Jack Chids, criticau
persecu]iile ordonate de Stalin
împotriva intelectualilor [i a
evreilor. Morris a criticat atât
de violent aceste
ac]iuni

ale lui Stalin [i ale KGB încât a
fost concediat de la oficiosul
Partidului Comunist din SUA,
„Daily Worker“, dar nu a p`r`sit partidul. În 1951, dup` mai
multe taton`ri, Morris a fost recrutat de c`tre FBI. Dup` moartea lui Stalin, cei doi fra]i revin
în conducerea partidului. Mai
mult chiar, Morris devine, la ordinele conducerii partidului, un
fel de trimis special în toate ]`rile comuniste, inclusiv în
URSS. Se estimeaz` c` pân` la
sfâr[itul carierei sale de agent
FBI ar fi întreprins peste 52 de
c`l`torii în ]`rile socialiste, reu[ind contacte cu majoritatea liderilor comuni[ti, precum [i
captarea
unor
infor-

ma]ii de mare interes pentru
Casa Alb` [i Departamentul de
Stat. Printre contactele sale cu
lideri ai lumii comuniste s-au
num`rat Hru[ciov – secretarul
general al Partidului Comunist
al URSS, Mao-Tze-Dun, diver[i [efi ai KGB [i ai altor servicii de securitate etc. Acest
agent a primit din partea FBI
numele de cod „Solo“.
Morris a fost primul agent
al contraspionajului american
care a raportat în 1960 despre
ruptura ideologic` dintre China
[i URSS, ceea ce a dus la reorientarea politicii SUA fa]` de întregul sistem socialist. De asemenea, a furnizat informa]ii
provenind din înalte surse ale
KGB [i ale conducerii de la
Moscova c` URSS nu are
nici un amestec în asasinarea pre[edintelui Kennedy.

În momentul venirii la putere în URSS a lui Brejnev,
Morris a fost decorat de acesta
pentru servicii deosebite aduse
statului sovietic. Brejnev a fost
sistematic dezinformat de c`tre
Morris, conform unui plan bine
gândit de c`tre strategii FBI, încât toate fondurile b`ne[ti transmise Partidului Comunist din
SUAde la Moscova nu mai erau
transportate decât de acesta, fa]`
de curierii obi[nui]i manifestându-se o total` ne\ncredere.
Printre documentele pe
care le-a predat la FBI se num`r` [i câteva mesaje operative
ale KGB c`tre re]eaua de spionaj din SUA, care, pentru a nu
se periclita siguran]a agentului,
a fost l`sat` s` lucreze sub
control. Dup` alegerea lui
Reagan ca pre[edinte în
SUA, activitatea agen-

tului Solo se va adapta noilor
cerin]e politice, [i anume distrugerea URSS [i a sistemului
socialist.
Exist` o legend`, [i lumea
spionajului este plin` de legende, care acrediteaz` ideea c`
Morris i-ar fi raportat personal
lui Reagan c` la Moscova puterea va fi luat` de c`tre Gorbaciov, un lider comunist care
dorea restructurarea sistemului
[i care putea fi u[or manipulat.
Pentru aceast` informa]ie,
„Solo“ a fost decorat de pre[edintele SUA.
Peste câ]iva ani, URSS [i
comunismul s-au pr`bu[it.
George Dora
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analizq

Pãsãri ºi... vânãtori
(alegorie dupq Alfred Hitchcock)

Tensiunile zilnice dintre
Parchet [i instan]ele judec`tore[ti sunt de notorietate, de la
cele mai înalte foruri [i pân` la
diviziunile teritoriale – [i unii [i
al]ii î[i ap`r` normele juridice
care le consfin]esc domeniul de
activitate. Dintr-un anumit
punct de vedere concuren]a
dintre cele dou` institu]ii constituie, pe undeva, un motiv de
progres. Numai c`, în ultimul
timp, asist`m la o lupt` ineficient` dintre dou` componente
ale aceleia[i diviziuni ale justi]iei, o lupt` neechilibrat`, care
nu are finalitate [i care nu sluje[te adev`ra]ilor beneficiari ci
doar celor împotriva c`rora ambele institu]ii ar trebui s` lupte
împreun` – infractorii, microbii
sociali, pentru care se pare c`
nici un medicament nu mai este
eficient.
La vârful celor dou` institu]ii se confrunt` [efi, [i este
normal ca fiecare s`-[i apere
ograda, ograda în care „p`s`rile
rare“ par s` zboare uneori în
voie, c`ci gardul gr`dinii zoologice nu este suficient de înalt
decât pentru cele cu aripi ori
prea mici ori cu ele frânte.
Societatea româneasc` s-a
cam obi[nuit în ultimul timp cu
un anumit gen de „p`s`ri rare“
prinse în la] [i ag`]ate pentru o
zi, dou` sau mai multe, prezentate apoi ca „mari trofee“, dar
care nu ajung la insectarul justi]iei niciodat`. Întreaga massmedie le-a fotografiat iar unii
chiar s-au fotografiat cu ele, ca
suvenir zoologic.

Motivele au fost numeroase, unele chiar împotriva evolu]iei speciilor, chiar dac` descrierea lor s-a f`cut pe parcursul
multor emisiuni TV, sau în culori aprinse din presa scris`. Au
fost clipe când majoritatea telespectatorilor sau a cititorilor
a[teptau cu sufletul la gur` s` le
vad` cât mai repede împ`iate,
dar, ce p`cat!, n-a f`cut-o nimeni, iar pu]in timp dup` aceea
p`s`rile au fost eliberate, pentru
simplul motiv c` erau „prea
rare“, la penaj, la colorit, la rela]iile cu alte p`s`ri din aceea[i
specie, din trecut sau prezent,
sau alte specii similiare, dar
mai ales la greutate s-a invocat
c` nu puteau fi sacrificate doar
de amorul artei, fie c` din salonul „Petromidia“, „Rafo“, „Mineriada“, „Vega“, „Misa“, „Cocaina Vip“ sau orice alt „Valori“ de art` justi]iar` modern`

sau chiar din gr`dina zoologic`
a vreunui partid. Una peste alta,
toate la]urile întinse acestei specii de p`s`ri rare au e[uat [i
s-au rupt [i au l`sat un gust
amar celor dornici de momente
tari, c`ci nici una din ele nu mai
poate fi v`zut` în vreo colivie
din gr`dina zoologic`, împânzit` doar de vr`biu]e, ciori indigene sau migratoare, mierle [i
din când în când de c`tre un pi]igoi sinuciga[.
A devenit, se pare, un obicei s`-[i salveze p`s`rile clientele din plasa sub]ire a organelor de cercetare penal` chiar
înainte de a ajunge în cea a justi]iei, invocându-se numeroasele porti]e procedurale (a se citi
vicii de procedur`) pe care legisla]ia noastr` înc` le mai are.
A devenit un obicei, care
înc` merge [i bine, s` dispar`
dosare întregi sau doar elementele foarte importante [i incriminatorii din ele, s` dispar`
martori sau s`-[i schimbe declara]iile etc.
Se evapor` pur [i simplu –
peste noapte – iar cei care le instrumenteaz` ori se fac c` nu
[tiu ori sunt muta]i [i avansa]i
la alte e[aloane ale aceleia[i institu]ii sau în altele cu profil
similar.
Complicitatea autorit`]ilor
devine astfel evident` dar sup`r`toare pentru p`s`rile de rând,
dar mai ales pentru noi to]i ceilal]i, care suntem doar spectatori la un mare circ p`s`resc cu
nume sonore: Sorin Ovidiu
Vântu, Iacubov, Patriciu, Gre-

gorian Bivolaru, Genic` Boieric`, Ion ]iriac Jr., Iskandarani,
Cozma [i poate cât de curând
Omar Hayssam, fra]ii C`m`taru sau al]ii ca ei. {i cum s` nu
se întâmple a[a când o parte din
cei pu[i s` instrumenteze sau s`
finalizeze cazurile comit ei în[i[i abuzuri [i infrac]iuni sau
sunt adev`ra]i complici, începând cu simplii poli]i[ti, procurori, parlamentari sau chiar
mini[tri. Numai a[a se explic`
existen]a pe teritoriul României
a unor filiere [i re]ele mafiote
constituite din mari p`s`ri locale sau exotice de culoare, filiere de droguri, acte de identitate [i pa[apoarte false, armament, prostituate, valut` fals`,
diplome sau orice alt act oficial,
filiere care spal` sute sau chiar
milioane de dolari pe sub nasul
unor institu]ii devenite în ultimul timp „celebre“: Parchetul
General, PNA, Oficiul Na]ional pentru Prevenirea [i Combaterea Sp`l`rii Banilor
(ONPCSB), SRI sau alte servicii de informa]ii paralele.
Nu putem spune îns` c` nu
avem cuvinte de laud` la adresa
României, c`ci am ajuns în topul mondial al ]`rilor care spal`
bani.
Locul 7 este un loc frunta[,
întrucât sp`l`m peste 1,5 miliarde de dolari [i dac` ne str`duim vom ajunge s` lu`m [i
medalii [i probabil c` a[a va fi
la sfâr[itul privatiz`rii totale a
ceea ce a mai r`mas de la vechile guvern`ri de pomin`.
Sp`larea acestor sume s-a reali-

zat tocmai din activit`]ile ilegale de evaziune fiscal`, traficul cu fiin]e vii [i droguri [i, de
ce nu, din pirateria jocurilor pe
calculator unde inteligen]a românilor dep`[e[te cu mult pe a
celor din multe ]`ri occidentale
superdezvoltate.
„Justi]ia este la p`mânt“,
declara de curând pre[edintele
B`sescu [i credem c` nu gre[ea, continuând apoi cu temerea c` „Zilele României sunt
num`rate din cauza lipsei de
reform` în acest domeniu. La

ce se întâmpl` acum în justi]ie,
aproape a[ spune c` este un
refuz de a face ceva pentru ca
România s`-[i materializeze
[ansa de intrare în Uniunea European`“. Pe când vom ajunge
oare la un Imn Na]ional pe versurile lui Eminescu: „Somnoroase p`s`rele, pe la cuiburi se
adun`, se ascund în r`murele,
Noapte bun`“, cântat de comisarul Catani [i Silvia Conti ai
României?
Sorin V.
Teodorescu
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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...

|mi fac geamantaNUL
{I PLEC

Mai pleacã omul,
dar mai ºi vine
Dac` a[ sta s` m` gândesc la câte lamenta]ii am
auzit despre „exodul creierelor“, despre „exilul intelighen]ei noastre“ sau dac`
m-a[ apuca s` num`r victimele containerelor despre
care suntem atât de prompt [i
obiectiv informa]i în catastroficele noastre buletine de
[tiri, dac` a[ ]ine cont [i de
num`rul de români pe cap de
c`p[un` sau de buc`tari pe
cap de mânc`u vestic, m-ar
apuca, f`r` doar [i poate, o
depresie puternic`. M-a[
sim]i, probabil, foarte singur`, deloc în rândul lumii,
pentru c` lumea, nu-i a[a,
[i-a luat [i ea lumea în cap.
Cum stau lucrurile de
fapt... asta o [tie toat` lumea.
Unii pleac` pentru un timp [i
un scop anume (studii, munc`) [i se întorc ([i la întoarcere sunt invariabil asalta]i de
comentarii [i întreb`ri [i ridic`ri din sprâncene, toate
transmi]ând acela[i mesaj:
„de ce te-ai întors, ]i s-a urât
cu binele?“). Unii pleac` [i
pleca]i r`mân (exemplarele
cele mai invidiate). Al]ii
pleac` [i se întorc în vacan]e
la rude cu ma[ini [i pove[ti
de succes (c` tot vorbeam despre invidie, aici s` te ]ii invidie!). Cu to]ii [tim povestea
medicului care a fost nevoit
s` spele veceuri (dar a meritat), a tân`rului student care,
neputând tr`i din burs`, a f`cut pe bona la copii, animale
de cas` sau ce s-o mai fi g`sit
(dar iat` unde a ajuns), a tinerei peste care a dat norocul [i
s-a c`s`torit „afar`“ ([i uite

Aproape la fiecare col] auzi ([i nu de azi,
de ieri) pe câte cineva care se plânge cq
în curând vom rqmâne fqrq tinerii no[tri,
pentru cq to]i, fiecare dupq posibilitq]i – unii
cu o bursq, al]ii într-un foarte comod, rapid
[i discret container – dau bir
cu fugi]ii spre zqri mai bune, mai prietenoase,
mai bqnoase. Eu am cqutat [i am gqsit câ]iva
tineri care-[i vedeau lini[ti]i de treburi pe-aici,
pe la noi [i i-am întrebat cât timp vom
mai avea plqcerea de a-i avea printre noi pânq
ce se vor hotqrî sq plece „dincolo“.

Ultima soluþie

ce bine o ]ine `la) [i tot a[a.
Unii dintre noi [tim îns` [i
alte pove[ti – de pild`, cea a
tân`rului care a încercat
s`-[i fac` un rost „dincolo“ [i
n-a reu[it, nu pentru c` nu ar
fi vrut sau n-ar fi fost capabil,
ci pur [i simplu pentru c` l-a
n`p`dit a[a un dor de cas` (la
fel de mare [i de profund cum
fusese [i dorul de duc`), a[a o
însingurare, o alienare [i o
nevroz` (fiecare timp [i fenomen cu nevroza sa) încât s-a
hot`rât s` înfrunte toate
sprâncenele ridicate, morm`ielile, ve[nica întrebare („de
ce te-ai întors?“) [i s` vin`
acas`.

De ce pleac` tân`rul român [tim. Unde se duce, când
se duce, iar`[i [tim. Dar de ce
se întoarce, când se întoarce,
e mai greu s` în]elegem (aici
nu putem g`si întotdeauna
ni[te cauze generale, exterioare, gen mersul prost al
economiei sau lipsa locurilor
de munc`, a[a cum facem
când explic`m plecarea; aici
am face bine s` ascult`m fiecare poveste în parte [i s`-l
credem pe cuvânt atunci când
ne spune c` aceast` „via]`
nou`“, îndelung visat`, nu e
la îndemâna oricui). Eu una
n-o s` m` alarmez, deci, prea
tare: nu sunt în pericol s`

r`mân singur`. Sunt mul]i cei
c`rora o asemenea schimbare, o asemenea rupere de tot
[i luare de la cap`t li se potrive[te cu adev`rat. Dar pentru la fel de mul]i e doar o experien]` (bogat`, nuan]at`,
repetabil`, de dorit), dup`
care vrei s` reg`se[ti un acas`
[i toate cele familiare de care
ai vrut la un moment dat s`
scapi, dar pe care le prime[ti
acum cu u[urare [i cu senza]ia clar` c` sunt la fel [i nu
prea (a[a cum tu e[ti la fel [i
nu prea) [i c` de-acum încolo
vei [ti un pic mai bine ce s`
faci cu ele [i cu tine.
iulia gorzo

Maria S. (25 ani, PR manager). {tim cum e asta cu plecatul? Eu o p`strez întotdeauna undeva, în dosul min]ii, ca
pe o solu]ie de siguran]`. Adic` nu m` gândesc foarte serios, dar nici nu resping ideea.
Mai stau pu]in [i, v`d c` nu
iese nimic, m` simt mai
confortabil s` [tiu c` mai am o
solu]ie – asta cu plecatul.
Bine, nu prea am ceva clar în
minte – adic`, unde m-a[ duce
dac` m-a[ duce. M` uit la colegi, la prieteni... toat` lumea
pare s` aib` pe cineva pe
undeva, pe-afar`, dar eu nu
cunosc pe nimeni. Dar e bine
s` [tii c` po]i s-o iei oricând de
la început, chiar dac` n-o s`
faci asta niciodat`.

Dacã nu rãmân,
atunci în mod sigur
plec
Cristian A. (24 ani, student).
Uneori m-apuc` pandaliile, a[
vrea s` plec, s` am o alt`
[ans`. Pe de alt` parte, asta ar
însemna c` renun] la tot ce am
f`cut pân` acum. Facultatea,
cu toate asigur`rile [i reclama
f`cut` de cei de-aici, nu prea e
recunoscut` dincolo. Ar trebui
s` o iau de la zero. Dac` tot
m-ai întrebat, mi-ar fi pl`cut s`
m` nasc în alt` ]ar`, sunt convins c` lucrurile ar fi stat altfel.
Dar acum mi s-ar p`rea aiurea
s` plec a[a, undeva unde n-am
nimic [i unde nu cunosc pe
nimeni. Sunt legat de oamenii
de aici, nu cred c` a[ putea
f`r` ei.
Adrian G. (23 ani, student).
Nu cred c` pentru mine a fost
o obsesie, dar recunosc c`
m-am gândit destul de serios.
Deci, da, am fost [i sunt tentat
s` plec din ]ar` la un moment
dat, dar sunt perfect con[tient
c` nici în alt` ]ar` nu-mi poate
fi mai u[or. Mai r`u, poate, dar
mai u[or, nu… mai ales dac`
ne gândim la statutul de emigrant din Europa de Est, parc`

ne mai trece dorul de duc`.
A[a c` nu pot s` spun nimic
sigur... plec, nu plec... nu [tiu.

Ei, nu chiar acu’...
Bogdan G. (23 ani, student).
M-am gândit s` plec, dar deocamdat` nu cred c` e momentul. Sunt student [i prioritatea
num`rul unu este s`-mi termin
facultatea, dac` tot m-am apucat [i am ajuns pân` aici (sunt
în ultimul an). Dac` dup`
aceea mi s-ar oferi s`-mi dezvolt o carier` aici, s` fac ceva
care s`-mi plac` [i pentru care
m-am preg`tit, nu a[ ezita s`
r`mân. Oricum, a[ sta s` m`
gândesc, dac` a[ avea o ofert`
concret` din afar`. A[ compara ofertele, m-a[ gândi la ce
las în urm`. Dar, de gândit, m`
gândesc.

Rãmân cu voi aici
la noi
Anda M. (27 ani, economist). Probabil c` o s` fiu singura care zice c` nu, dom’ne,
nu plec nic`ieri. M` simt bine
aici, am mai f`cut câte ceva,
mai am multe de f`cut, vreau
s`-mi fac o familie, s` fiu
aproape de cei care m` cunosc
demult, s` v`d ce pot face
s`-mi fie mai bine. Nu m` duc
dup` cai verzi nic`ieri. Oricum, nu mai sunt la vârsta
aventurilor. Mie îmi place siguran]a, stabilitatea, s` [tiu pe
ce [i pe cine contez.

Mamã, eu plec!
Radu S. (21 ani, student).
Da, vreau s` plec [i cred c` o
s` plec pân` la urm`... e vorba
aia cu „dac` vrei ceva, pân` la
urm` o s` faci“. Am prieteni
afar` care s-au descurcat
bini[or, eu de ce n-a[ putea?
Oricum, sunt supersti]ios: nu
vorbesc prea mult despre asta,
pentru c` mi-e team` c` n-o s`
se întâmple dac` spun în stânga [i-n dreapta. Dar s` nu v`
mira]i dac` în curând o s`
primi]i o ilustrat` „de-afar`“...
de la mine.

